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جـامعة القـدس المفتوحـة
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ئيُس:  إعداُد الباحِث الرَّ

د. شامخ زكريا مفلح علونه

الباحثون املشاركون: 
د. إبراهيم أبو رميس 	 	 	د. إبراهيم حسين ربايعة	

د. مروان ربايعة  	 	 د. حممد عثمان اخلطيب	



إعداُد الباحِث الرَّئيُس: 

د. �صامخ زكريا مفلح عالونه ♦
جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع رام اهلل والبرية التعليمي. 

الباحثون املشاركون: 

د. اإبراهيم ح�صني ربايعة ♦
جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع طولكرم التعليمي. 

د. اإبراهيم اأبو رمي�س  ♦
جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع بيت حلم التعليمي. 

د. حممد عثمان اخلطيب ♦
جامعة النجاح الوطنية/ نابل�ص.  

د. مروان ربايعة ♦
الكلية اجلامعية للعلوم الرتبوية/ رام اهلل. 

رعيَِّة الُعثمانّيِة وإحياُؤها؛ هو مشروٌع بتمويٍل مْن  دراسُة ِسِجّلِت حمكمِة القدِس الشَّ

ِلِس البحِث العلميِّ الّتابِع ِلِوزارِة التَّعليِم العالي الِفَلسطييّن وَعماَدِة البحِث العلميِّ يف جامعِة  َمْ

القدِس املفتوحِة. 

هذا السجل حمكم علميًا من قبل عمادة البحث العلمي يف جامعة القدس 

املفتوحة. 



شـــكـر وتـقـديـر

يتوجه الباحثون بالشكر والتقدير 

إىل جامعة القدس املفتوحة ممثلًة بـ: 

أ.د. يونس عمرو

رئيس اجلامعة 

وإىل عمادة البحث العلمي 

يف جامعة القدس املفتوحة ممثلًة بـ: 

أ.د. حسين عوض

عميد البحث العلمي

وإىل مصممي اجلرافيك واملونتاج 

يف عمادة البحث العلمي: 

أ. كميل غالب زيد

أ. رواء نظمي احلمد اللـه

كما يتوجه الباحثون جبزيل الشكر والتقدير إىل جملس البحث 
العلمي يف وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطيين،

وإىل كل من ساهم يف إخراج هذا العمل العلمي. 

الباحثون
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تقديم

يسرنا أن نقدم السجل الثاني من هذا املشروع، والذي يتناول السجل رقم 
173 لألعوام 1081-1083هـ/ 1672-1679م جبزأية األول والثاني، بعد 
أن مت حبمد اهلل سبحانه وتعاىل طباعة السجل األول رقم 172؛ ويتميز هذا السجل 
يف كونه يتناول مواضيع خمتلفة عن السجل رقم 172، باإلضافة إىل عدد صفحات 
السجل اليت تبلغ 433 ورقة تضمنت 1146 حجة شرعية خمتلفة؛ وقد تبني من 
خالل حتقيق هذا السجل أن تواريخ احلجج غري مرتبة حسب األشهر اهلجرية فهي 
نسخت من السجل األصل، ولكن دون ترتيب لأليام والشهور كما يف السجل رقم 
172، الذي يعد سجاًل يومياً  سجل القضايا يف مدينة القدس كافة حسب اليوم 
والشهر، حيث جند هنا تضارباً يف تواريخ احلجج اليت توجد يف الصفحة نفسها أنها 

تعود ألشهر متباعدة من العام ذاته. 

يتضمن السجل عدداً ال بأس به من احلجج الشرعية اليت نسخت باللغة الرتكية، 
وموضوعاتها  توارخيها  ترتيبها من حيث  السجل حسب  كما جاءت يف  ُوضعت  فقد 
ولكن كان لزاماً علينا إما قراءة النص وترمجته للغِة العربية أو وضع مضمون او حمتوى 
احلجة أو نسخ احلجة كما هي وتالفياً لنسخ بعض الكلمات بطريقة خاطئة فقد مت وضع 
صورة احلجة كما هي؛ رمبا يقوم باحثون فيما بعد برتمجتها واالستفادة من نصوصها 

يف دراساتهم املستقبلية. 
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اليت  املختلفة  املواضيع  خالل  من  القدس  مدينة  تاريخ  السجل  هذا  يثري 
موسع  ُدرست بشكل  ما  إذا  أهمية  ذا  تعدُّ  قضايا  يعاجل  لذلك  ثناياه؛  تضمنها بني 
وبشكل خمتصر، فقد تناول السجل الوظائف الدينّية واإلدارّية؛ بااإلضافة إىل الدَّعاَوى 
هادات  راَء والبيَع واإلجياَر والِعْتَق، والشَّ وأنواُعها املختلفة؛ وُحَجٌج شرعّيٌة تناولِت الشِّ
رِعّيُة ودفاتر ضبط ومستحقات احملاسبُة وأنواُعها وُحَجج اإلقرار واالعرتاِف؛ وُحَجج  الشَّ
الّزواِج والنََّفَقِة واخُللِع ومراسيم سلطانية وترتب حقوق وصيانة وترميم مباني معمارية 

يف مدينة القدس. 

د. شامخ علونة





9عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

مقدمة: 

يغطي هذا ال�صجل رقم 173 من �صجالت حمكمة القد�س ال�رشعية العثمانية 
ال�صنوات بني 1081-1083هـ املوافق 1672-1679م، حيث يعدُّ جزءاً من 
املدينة  يف  كافة  بتفا�صيلها  اليومية  احلياة  يتناول  الذي  العثماين  االأر�صيف 
433 ورقة خمتلفة من حيث نوعيُة  ِجلُّ من  ال�صِّ ن  . ويتكوَّ املقد�صة وجوارها، 
َم اىل جزاأين،  ِجِل فقد ُق�صِّ املو�صوعاِت التي تناولها، ونظراً للحجم الكبرِي لهذا ال�صِّ
حيث تناوَل اجلزء االأوُل 200 ورقة ت�صمنت 624 حجة �رشعية خمتلفة، واجلزء 
ة اختلَفْت مو�صوعاتها.  الثاين ت�صمن 233 ورقة، وحتتوي على 522 حّجًة �رَشِْعيَّ

وت�صهيالً لدرا�صة ال�صجل فقد مت عمل جدول من اأربعة اعمدة؛ ففي العمود 
االأول مت ت�صجيل رقم الورقة )ال�صفحة ورمز لها بالرمز �س، ورقم احلجة ورمز 
لها بالرمز ح، اأما يف العمود الثاين فقد مت ذكر مو�صوع احلجة اإذا كانت ُترتب، 
اأو بيع، اأو �رشاء، اأو ا�صتئجار، اأو فراغ، اأو خلع، اأو طالق، او �صهادة �رشعية، اأو دين 
اأو نفقة او ك�صوة، اأو وقف، اأو ت�صبيل اأو تاأبيد اأمالك وقفية اأو �صيانة اأو ترميم، اأو 
وظائف خمتلفة اأو تعيني �صيوخ اأو اأرباب احلرف، اأو �رشيبة اأو ابطال �رشيبة، اأو 
قتل، اأو �رشقة اأو مهاياة وغريها من املوا�صيع املختلفة التي وردت يف ال�صجل، 
اأما يف العمود الثالث فقد مت و�صع تاريخ احلجة كما وردت يف اليوم وال�صهر 
التاريخ  من  يقابله  ما  و�صع  فقد مت  الباحثني  من  واجتهاداً  الهجرية  وال�صنة 
امليالدي، اأما يف العمود الرابع فقد مت ن�صخ احلجة كما وردت يف ال�صجل مع 
و�صع عالمات االإعجام والرتقيم وذلك لكي ال يتم تغيري على ن�س احلجج، فقد 
تدخل الباحثون يف و�صع فوا�صل ما بني اأ�صماء ال�صهود يف اآخر كل حجة وذلك 

لتكرار بعد اأ�صماء ال�صهود. 
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وردت  التي  اجلغرافية  لالأماكن  تعريف  مت  فقد  ال�صجل  حا�صية  يف  اأما 
اخلطوط  تعريف  وكذلك  واالأودية،  واملزارع  والقرى  املدن  كاأ�صماء  ال�صجل  يف 
وامل�صاجد  والزوايا  والطواحني  واحلمامات  واملدرا�س  واالأ�صواق  واحلارات 
تناولت  التي  وامل�صادر  اجلغرافية  املعاجم  كتب  خالل  من  واالأربطة  والتكايا 
والوظائف  والطوائف،  احلرف  ب�صيوخ  التعريف  كما مت  االماكن،  بهذه  التعريف 
الدينية واالإدارية يف امل�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة، هذا باالإ�صافة اإىل التعريف 
بامل�صطلحات الواردة يف ال�صجل والتي تت�صمن التعريف بالنقد امل�صتخدم من 
الغرو�س الذهبية والف�صية وم�صطلحات ال�صيانة والرتميم وم�صطلحات االجرة 
والوقف وامل�صطلحات التي تت�صمن احلياة االجتماعية املختلفة وكذلك االألقاب 
الع�صكرية للموظفني الع�صكريني يف مدينة القد�س. كما وت�صمن ال�صجل خامتة 

وقائمة مراجع ا�صتخدمت يف ال�صجل. 

اأما بالن�صبة للكلمات التي كانت غري وا�صحة خالل عملية القراءة و�صع 
مكانها ثالث نقاط بني قو�صني بهذا ال�صكل )...( حتى ال يتم تغيري اأو حتريف يف 
ن�س احلجة االأ�صلي رمبا ياأتي فيما بعد باحث ويقوم بدرا�صة احلجج االأ�صلية 
الطريقة  هي  الطريقة  هذه  تكون  وبالتايل  الكلمات  تلك  قراءة  من  ويتمكن 
ال�صحيحة حلل م�صكلة تلك الكلمات وعليه فعملية تغري وا�صتبدال كلمات مكان 

اأخرى غري وراد يف هذه الدرا�صة.  

مكان السجل: 

)1081هـ/-  ل�صنة   )173( �ِصِجلُّ  رقم  �صجل  على  احل�صول  مت  لقد 
1083هـ//1670-1672م( من خالل مكتبة املرحوم الدكتور حممود عط اهلل 
رحمه اهلل، بنمط املياكروفيلم، وقد مت حتويل �صجالت هذا امل�رشوع ومن �صمنها 
اأري�صكا  موؤ�ص�صة  من خالل   PDF اإىل منط  امليكروفيلم  من منط   ، ِجلُّ ال�صِّ هذا 

الرتكية والتي ن�صكر جهدهم على ذلك. 



11عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

 : جلِّ حتليل حمتوى السِّ

ِجلُّ من 433 �صفحة خمتلفة من حيث نوعيُة املو�صوعاِت التي  ن ال�صِّ يتكوَّ
َم اىل جزاأين، حيث  ِجِل فقد ُق�صِّ ، ونظراً للحجم الكبرِي لهذا ال�صِّ ِجلُّ تناولها هذا ال�صِّ
تناوَل اجلزء االأوُل 200 �صفحة واجلزء الثاين 233 �صفحًة، يحتوي اجلزُء االأوُل 
ًة خمتلفًة من ناحية نوع اخلطِّ واحلجِم واملو�صوِع،  ِجلُّ على 624 ُحجَّ من ال�صِّ
دة اإىل حدٍّ ما با�صتثناء بع�ِس احُلَجِج خ�صو�صاً اآخرها،  ِجِل فهي جيَّ اأّما حالُة ال�صِّ

وبع�صها رديٌء من الت�صوير، وبع�صها متاآكل ب�صبب عوامِل الزمِن. 

 : ِجلُّ املوضوعاُت اليت تناوهلا السِّ

ِجلُّ عبارًة عن  ِجِل، بحيث ُيَعدُّ هذا ال�صِّ تنوَّعْت مو�صوعاُت احُلَجِج يف ال�صِّ
ُق احلياَة االقت�صادّية مبختلِف جوانِبها من حيُث عملياُت البيِع،  يٍّ ُيَوثِّ َكنٍز مادِّ
َلِع املختلفِة، كما اأظهَر  اِء، اال�صتئجاِر، الفراِغ، الزراعِة، حتديِد االأ�صعاِر وال�صِّ ال�رشِّ
َة و�صيوَخها وال�صناعاِت املختلفَة و�صيوَخها والقائمنَي  ِجلُّ الطوائَف احِلْرِفيَّ ال�صِّ
اأ�صعاِر  وُطرق حتديِد  وِق،  ال�صُّ َت�ِصِب  حُمْ ِقَبِل  االأ�صعار من  مراقبِة  عليها، وعمليَة 
مو�صوِع  حتَت  تندرُج  تي  الَّ املو�صوعاِت  من  وغرِيها  اجلديِد  من  القدمِي  الزَّيِت 

االقت�صاِد بنواَحْيِه املختلفِة. 

�رَشِْف  وطريقَة  امِل�رشّيِة  ِة  َّ وال�رشُّ الرُّومّيِة  ِة  َّ ال�رشُّ مو�صوَع  ِجلُّ  ال�صِّ تناوَل 
املختلفِة  ووظائِفهم  مراتبهم  على  االأمواِل  لهِذِه  وامُل�صتحقنَي  َتنْيِ  َّ ال�رشُّ اأمواِل 
تلَك  �رَشِْف  ا�صتمرارّية  ُطرق  ِجلُّ  ال�صِّ َح  َو�صَّ كما  وجواِرها،  امَلقد�ِس  بيِت  يف 
امُل�صتحّقاِت حاَل وفاِة �صاحِبها واإ�صتبدال ابنه اأو اأحَد اأوالده اأو بناِته وبخا�صة 
يَفنْيِ يف مدينِة القد�ِس ومدينِة  العاملنَي يف الوظائِف الدينّية يف احَلَرَمنْيِ ال�رشَّ

خليِل الرحمِن. 
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 : ِجلِّ الوظائُف الدينّيُة واإلدارّيُة اّليت ُذِكَرْت يف السِّ

ِجلِّ فتكاُد تزيد عن ثالثنَي وظيفًة،  اأّما ما َيتعلَُّق بالوظائِف اّلتي وردْت يف ال�صِّ
منها الدينّيُة ومنها االإدارّيُة، فنذكرُ منها على �صبيِل امِلثاِل وظيفُة قراءِة القراآِن 
يِف يف اأماكَن وربعاٍت خمتلفٍة يف امل�صجِد االأق�صى، كما ورَد ِذْكرُ وظيفِة قراءِة  ال�رشَّ
احلديِث النبويِّ ال�رشيِف، كذلك وظيفُة ِفرا�صِة وُكنا�صِة امل�صجِد االأق�صى، واأي�صاً 
َظرُ على اأوقاٍف دينّيٍة  وظيفُة الرتبدارّية يف مدينِة القد�ِس، ووظيفُة امَل�صيخِة والنَّ
العثمانّية،  ِعّيِة  ال�رشَّ القد�ِس  ُْجماِن يف حمكمِة  الرتَّ ووظيفُة  القد�ِس،  مدينِة  يف 
املختلفِة  َلواِت  ال�صَّ قبَل  الدينّية  باالأدعيِة  يقوُم  َمْن  مبعنى:  الدعجّيِة  ووظيفُة 
وبعَدها، ووظيفُة التَّ�صديِر وهي اإلقاُء الدُّرو�ِس الدينّية، ووظيفُة امَل�صيخِة والِكتابِة 
، ووظيفُة االإمامِة، ووظيفُة قراءِة الق�صائِد الدينّيِة  يف االأربطِة، كالرِّباِط املن�صوريِّ
ِة  والَوْقِفيَّ الدينّيِة  االأماكِن  ِخدمِة  ووظيفُة  خرِة،  ال�صَّ ِة  وُقبَّ االأق�صى  امل�صجِد  يف 
يانِة،  بيِل، ووظيفُة الرِّّمِة وال�صِّ يف القد�ِس، ووظيفُة الَقَنواتّية خ�صو�صاً قناَة ال�صَّ
الِقيامِة، ووظيفُة  البّوابِة بكني�صِة  االأق�صى، ووظيفُة  ووظيفُة اخِلطابِة بامل�صجِد 
قايِة بامل�صجِد االأق�صى، كما ُذكرْت وظائُف اأخرى يف  موِع، ووظيفُة ال�صِّ �َصْعِل ال�صُّ

ِجلِّ خ�صو�صاً اأ�صحاَب احِلَرِف املختلفِة.  هذا ال�صِّ

 : ِجلِّ عاَوى وأنواُعها اّليت َوردْت يف السِّ الدَّ

َمْت  ِعّيِة اّلتي ُنظِّ اأّما ما َيتعلَُّق بالدَّعاَوى اّلتي ميكُن و�صُفها بالدَّعاَوى ال�رشَّ
بع�َس  منها  فنذكرُ  القد�ِس،  مدينِة  يف  العثمانّية  ِعّيِة  ال�رشَّ املحكمِة  خالِل  من 
االأمثلِة، وهي َدعاَوى خ�صو�صاً امِللكّيَة، وَدعاَوى وخما�صمِة زواٍج وَطالٍق وحقوٍق 
اأثماِن  على  مالّيٍة  وُم�صتحّقاٍت  ديواٍن  َدعاَوى  تناولْت  واأخرى  وَنَفَقٍة،  �رشعّيٍة 
حما�صيِل زراعّيٍة، وغالبيُتها حوَل اأقم�صٍة وب�صائَع مل َيُتمَّ ت�صديُد ما َتبّقى من 
ِجلَّ  ال�صِّ اأنَّ  للنظِر  والالفُت  اإرثّيٍة،  وُمتلكاٍت  اإرثّيٍة  َدعاَوى  وردْت  كما  اأثماِنها، 
ِة َدعاَوى على اأمرِي ِلواِء القد�ِس ع�صاف بك باأمواٍل وُم�صتحّقاٍت  احتوى على ِعدَّ

مالّيٍة خمتلفٍة. 
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راَء والبيَع واإلجياَر والِعْتَق:  ُحَجٌج شرعّيٌة تناولِت الشِّ

اأرثّيٍة كاملٍة من  ِجلُّ من ُحَجٍج �رشعّيٍة تناولْت بيَع ِح�ص�ٍس  ال�صِّ َيْخُل  مل 
داٍر اأو من اأر�ٍس خاليٍة اأو اأر�ٍس بغرا�ٍس خمتلفٍة، اأو �رِشاَء عقاراٍت اأو حيواناٍت 
من  االإناِث  من  )الرقيق(  وعبيٍد  الرُّو�صّية  اجلن�صّيِة  من  الذُّكور  من  عبيٍد  اأو 
بيوٍت  �رِشاُء  ِعّيِة  ال�رشَّ احُلَجِج  يف  وردْت  كما  العبيِد،  بع�ِس  ِعْتَق  اأو  احَلَب�َصِة، 
وعقاراٍت وبيُعها يف خارِج مدينِة القد�ِس، كمدينِة اللدِّ والرملِة ونابل�َس ودم�صَق 
العثمانّيِة يف  امُلدِن  ْمِن  �صِ من  كانت  اّلتي  امُلدِن  من  وغرِيها  والُق�صطنطينيِة 
ناعيِة  ال�صِّ امُلن�صاآِت  بع�ِس  �رِشاَء  احُلَجُج  تناولِت  كما  التاريخّيِة،  الفرتِة  تلَك 
القمِح  مطاحَن  وكذلَك  القد�ِس،  مدينِة  يف  وبيَعها  وغريها  الزَّيتوِن  كمعا�رِش 
اّلتي ُعرفْت با�ْصِم الَبدِّ يف مناطَق خمتلفة اأي�صاً من مدينِة القد�ِس، كما اأفردِت 
من  الب�صائِع  لنقِل  احليواناِت  بع�ِس  تاأجرِي  على  اخِلالفاِت  من  عدًدا  احُلَجُج 
واإطعاِمها  اأجرِتها  على  اخِلالف  واأحياناً  وبالعك�ِس،  الُق�صطنطينَيِة  اإىل  القد�ِس 

فِق عليها.  وطريقِة ت�صديِد االأجرِة امُلتَّ

رِعّيُة:  هاداُت الشَّ الشَّ

ِقَبِل  من  ف�ِس  النَّ على  ِعّيِة خا�ّصة  ال�رشَّ هاداِت  ال�صَّ من  عدًدا  ِجلُّ  ال�صِّ َن  َت�َصمَّ
َفقاِت  اآخريَن، اأو �َصهادٍة على ُم�صتحّقاٍت وديوٍن �رشعّيٍة يف حاِل قياِم ببع�ِس ال�صَّ
ِعّيُة من �صهوٍد يف نهايِة كلِّ  ال�رشَّ احُلَجُج  ّجاِر حيُث ال تخلو  التُّ التِّجارّية بنَي 
وِع من ال�ّصهاداِت �َصهادٌة برباءِة َزْوٍج من  ٍة �رشعّيٍة، كما ُي�صاُف اإىل هذا النَّ ُحجَّ
داِق زوجتِه، و�صهادٌة برباءِة ُموّكل، و�صهادٌة ِبُخلُوِّ َطَرِف وكيٍل اأو ناظٍر  ُموؤّجر �صَ

، و�صهادٌة على حقوٍق وُم�صتحّقاٍت خمتلفٍة.  �رشعيٍّ

ْبِط وامُلسَتَحّقاِت:  دفاتُر الضَّ

بِط،  ال�صَّ بدفاتِر  ُتعرُف  ّما  جّداً  كبرٍي  عدٍد  وروُد  ِجلَّ  ال�صِّ هذا  مُييِّزُ  ما  اأََهمُّ 
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واملوادِّ  َلِع  ال�صِّ ياِت  مُب�َصمَّ لعدِم معرفِتنا  اأحياناً؛  القراءِة  ُمتعدِّدٌة و�صعبُة  وهي 
وامُلَخلَّفاِت اّلتي كانْت يف تلَك الفرتِة، حيُث جنُد ما ُيعرُف بدفرِت �صبِط �صخ�ٍس 
ُمَتوّفى وتخمينه، ودفاتِر �صبٍط وتخمنٍي وبيٍع، واآخرُ دفرتُ �صبٍط وتق�صيٍم، حيُث 
كان ُيباُع جزٌء من امُل�صَتَحّقاِت لتغطيِة اإجراِء حفٍر القرب وتكفنٍي وجتهيز امُلَتَوّفى 
ق�صيِم  التَّ ح�صَب  تق�صيٌم  الدفاتِر  تلَك  يف  ورد  كما  نقداً،  ماٌل  هناك  يكْن  مل  اإن 
ِعّي  ق�صيِم اأجرُة الَق�ّصاِم ال�رشَّ ِعّي، حيُث كاَن ُي�صاُف لتلَك الدَّفاتِر يف اأثناِء التَّ ال�رشَّ
ق�صيِم والبيِع، كما ورَد يف دفاتَر  ْبِط والتَّ ومن يعاونه يف اأثناِء عمليِة احَل�رْشِ وال�صَّ
والتَّخمنِي،  بِط  ال�صَّ �ِصعرُها يف دفرِت  َيُتمُّ �صبُطها، وُيذكرُ  �ِصْلعٍة  كلِّ  �ِصْعرُ  اأخرى 
ق�صيِم واملاِل  ْت عمليُة التَّ بِط كيَف مَتَّ التَّخمنِي وال�صَّ ُل، غالباً، دفاترُ  وكانْت ُتَذيَّ

امُلَتَبّقي وكيَف ُوزَِّع ح�صَب احِل�ص�ِس. 

احملاسبُة وأنواُعها: 

ِجلُّ مو�صوَع املحا�صبِة باأنواِعها املختلفِة، فقد وردْت على  لقد تناوَل ال�صِّ
ِة اأنواٍع خمتلفٍة، حيُث جنُد حما�صبًة على حم�صوِل تيماٍر، �صواٌء كان ال�صتويُّ  ِعدَّ
وال�صيفيُّ وناجُت حم�صوِل التيماِر من الوكيِل اأو القائِم اأو التيماريِّ امل�صوؤوِل عن 
ِقَبِل  اأمواإلهم من  اأو  القا�رشيَن  اأمالِك  التيمارّيِة، وكذلك حما�صبٌة على  االأرا�صي 
ِعّينَي، كما ذكرْت بع�ُس احُلَجِج، واأفردْت باإ�صهاِب املحا�صبِة على  وكالِئهم ال�رشَّ
ُم�صتحّقاِت قافلِة احلاّج ال�صاميِّ بالتَّف�صيِل، وحما�صبٍة على بقّيِة �ِصَلٍع جتارّيٍة، 
ما  وَدْفِع  نوّيِة  ال�صَّ الكنائ�ِس  عوائِد  ُم�صتحّقاِت  على  املحا�صبُة  اأي�صاً،  ظهَر  كما 

ُب عليها مُلحافِظ القد�ِس وُمتوّليها.  َيرتتَّ

َفَقِة واخَلْلِع:  ُحَجُج الّزواِج والنَّ

ِعّيِة اّلتي تناولْت مو�صوَع الزَّواِج، وَمْن  لقد َوَرَد عدٌد كبريٌ من احُلَجِج ال�رشَّ
َنْف�ِس  من  َيُتمُّ  غالباً  كاَن  الزَّواَج  اأنَّ  جلّياً  ْح  َيتَّ�صِ احُلَجَج  هِذِه  ويدر�ْس  ْن  َيَتَمعَّ
ْهٍر  بقِة ومِبَ ُج من هذه الطَّ باهّية َتَتَزوَّ بقِة االجتماعّية، فمثالً، طبقُة الُفر�صاِن ال�صَّ الطَّ
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بقِة  ُج من هذه الطَّ ّجاِر تتزوَّ بقِة العاّمة، وكذلَك طبقُة التُّ وب�رشوٍط تختلُف عن الطَّ
ُح ذلَك من خالِل االألقاِب اّلتي َتِرُد  �صِ بقِة، وَيتَّ واْلٍفقراِء وعاّمِة الّنا�ِس من هذه الطَّ
ٍة �رشعّيٍة، كما  ِرِه يف َن�سِّ كلِّ ُحجَّ ِم ال�صداق وُموؤَخَّ ، ومن خالِل ُمقدَّ ِجلِّ يف ال�صِّ
ٍة، وكذلَك  ِعّيَة يف اأكرثَ من ُحجَّ ذكرِت احُلجُج مو�صوَع امُلخالعِة واأ�صبابها ال�رشَّ
ِة ُحَجٍج اأخرى اأوامرُ ق�صائّيٌة بدفِع نفقِة زوجاٍت ُمطلَّقاٍت باأطفاٍل اأو  ورَد يف ِعدَّ
دوَن اأطفاٍل اأو يف حالِة َحْمٍل اأو عدِم وجوِد َطالٍق بائٍن بَطْلقٍة ثالثٍة، وتناولْت 
، ابتزاَز بع�ِس الزَّوجاِت من خالِل رف�ِس اإمتاِم  بع�ُس احُلجِج، ب�صكٍل غرِي مبا�رَشٍ
ِر  داِق وُحجٌج اأخرى مطالباٍت بدفِع موؤخَّ ِر ال�صَّ نازِل عن ُموؤَخَّ الِق اإال بالتَّ عملّيِة الطَّ

اِر الوكيِل بدفِع تلَك امُل�صتحّقات غالباً.  داِق اأو عدِم دفِعِه، وعدِم اأَقرَّ ال�صَّ

اِر واالعرتاِف:  ُحَجُج األَقرَّ

دوَن  كثريٌة  اِر هي  واالأَقرَّ االعرتاِف  تناولْت مو�صوَع  اّلتي  ِعّيُة  ال�رشَّ احُلجُج 
اِر طا�صِة طعاٍم وتوابِعها،  ِعّي باأَقرَّ اَر من ِقَبِل القا�صي ال�رشَّ ، ونذكرُ منها االأَقرَّ �َصكٍّ
�صواٌء كانت طا�صًة م�صائّيًة اأو �صباحّيًة اأو مرَّة واحدة من العمارة العامرة يف 
هوِد  ِعّي بعد اال�صتماِع وال�صُّ اٌر واإ�صداٌر من القا�صي ال�رشَّ مدينِة القد�ِس، وكذلَك اأَقرَّ
على ُم�صتحّقاٍت اأو َدْيٍن اأو اأمواٍل الأحِد امُلتخا�صمنَي، كما وردْت اإْقَراَراًٌت واعرتافاٌت 
ة فالٍن من النا�ِس، كما وردْت  ِتِه اأو بِذمَّ �صخ�صّيٌة باأنَّ لفالٍن مبلغاً من املاِل بِذمَّ
اعرتافاٌت باالعتداِء ومنِع �صفٍر وتعرُّ�ٍس الأ�صخا�ٍس يف حالِة ِنزاٍع معهم، ب�صبِب 
اٌر مِبْلكّيِة داٍر اأو  َدعاَوى �رشعّيٍة وق�صائّيٍة، كما ورَد يف بع�ِس احُلَجِج اعرتاٌف واأَقرَّ
ِح�ص�ٍس اأرثّيٍة او َم�صاعّيٍة يف اأر�ٍس اأو بيٍت اأو ُمتلكاٍت اأو حقوٍق اإرثّيٍة خ�صو�صاً 

بنَي االأقارِب واالأخوة الذكوِر واالإناِث. 

الَوْقِفّياُت املختلفُة: 

ِجلِّ َوْقِفّيُة اأمرِي لواِء ّغزَّة،  اأََهمُّ ما مُييِّز هِذِه الَوْقِفّياِت خ�صو�صاً يف هذا ال�صِّ
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ُة اأنواٍع من الَوْقفّياِت، منها االأمالُك، ومنها النُّقوُد اّلتي اْخُتِلَف يف  كما وردْت ِعدَّ
ِتها من َعَدِمِه، كما  �رشعّيِة َوْقِفها من ناحيٍة �رشعّيٍة، وُذِكَر راأُي الُفقهاِء حوَل �رَشِعيَّ
نميِة االقت�صادّية واالجتماعّية حيُث جنُد  ُتها يف التَّ يَّ وردِت االأوقاُف الدِّينّية واأَهمِّ
ِة بها، كما وردْت بع�ُس  تلَك االأوقاِف َمَع ِذْكِر القائمنَي عليها والوظائِف اخلا�صَّ
َوَوْقِفها وَت�صبيِلها اخلا�ّصة  اّلتي تتناوُل مو�صوَع َحْب�ِس بع�ِس االأوقاِف  احُلَجِج 
ِل، كما حدَّدْت بع�ُس الَوْقِفّياِت  حتويلُها اإىل اأوقاٍف عاّمٍة بعَد َوفاِة �صاحِبها االأوَّ
الَوْقفّياِت،  تلَك  من  االإناِث  وِحرماِن  بالذُّكوِر  َدْتهم  وحدَّ الَوْقِف  من  امُل�صتفيديَن 
ْبِط  حيُث حتتوي على معلوماٍت غزيرٍة عن الَوْقفّياِت يف مدينِة القد�ِس وُطرُِق �صَ

م�رشوفاِتها. 

مراسيُم وترتٌب وصيانٌة وترميٌم: 

ُة ُحَجٍج تناولْت اأوامَر �رشيفًة �ُصلطانّيًة َتْق�صي بتعينِي  ِجلِّ ِعدَّ َوَرَد يف ال�صِّ
فنَي يف وظائَف دينّيٍة خمتلفٍة يف بيِت املقد�ِس، وكذلَك برباءاٍت خاقانّيٍة  موظَّ
�صمياِت اّلتي تتناوُل اجلانَب االإدرايَّ يف بيِت املقد�ِس من الُق�صاِة  وغرِيها من التَّ

والَع�ْصكِر وال�ّصباهّيِة وغرِيها من تلَك الوظائِف املختلفِة. 

ميِم اّلتي كانْت َتُتمُّ يف مدينِة  يانِة والرتَّ نْت تلَك احُلَجُج عملياِت ال�صِّ كما بيَّ
االأمطاِر والثُّلوِج، وتناولْت  ِبِفْعِل  َتَت�رَشَُّر  اّلتي كانْت  املدار�َس  القد�ِس خ�صو�صاً 
ِعّي،  ميِم بالتَّف�صيِل، ابتداًء من َرْفِع الق�صّيِة للقا�صي ال�رشَّ تلَك احُلَجُج عمليَة الرتَّ
ِر االأمواِل لعملّياِت  ميِم واإجازِة اال�صتدانِة يف حاِل َعَدِم توفُّ وانتهاًء بعملّيِة الرتَّ

. ِجلِّ ميِم يف االأماكِن اّلتي ُذكرْت يف ال�صِّ الرتَّ

آلية تفريغ احلجج يف السجل: 

مت تفريغ احلجج ال�رشعية ح�صب منهجية البحث يف ال�صجالت، ولكن هنا مت 
تفريغ احلجج يف اربعة اأعمدة وذلك لعدم ارهاق القارئ والباحث يف تف�صيالت 



17عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

خمتلفة وتكرارها اأكرث من مرة، مثل ا�صم القا�صي اأو ا�صم العملة اأو ا�صم كاتب 
احلجة اأو ا�صماء املتخا�صمني وبالتايل تركت للدرا�صني فيما بعد لتكون مادة 
علمية غنية لر�صائل املاج�صتري والدكتوراة فيما بعد حول موا�صيع خمتلفة من 

ال�صجل. 

• العمود االأول تناول ترتيب ارقام ال�صفحات وذكر اأرقام احلجج يف كل 	
�صفحة.

• العمود الثاين ذكر ب�صكل خمت�رش مو�صوع احلجة.	

• العمود الثالث تاريخ احلجة ح�صب ورودها يف ال�صجل بالتاريخ الهجري 	
وما يقابله بالتاريخ امليالدي.

• العمود الرابع ن�س احلجة كما وردت يف ال�صجل.	

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

فاحتُة 1
ِجلِّ ال�سِّ

1 ذو القعدة
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/11م

بباِبَك  َوَقْفنا  اإلهنا  والإح�ساِن،  الإعانِة  ويلُّ  وهو  امُل�ستعاُن،  الفاحُت  اهلُل  هو 
َحَرِمَك،  َكَنِفَك وحرمَي  �ساحَة  وَنَزْلنا  َكْرمك،  واعتمدنا على  ّمينا جناَبك،  وحَتَ
َتْبَي�صُّ بنوِرك الكامِل وجوُهنا، واأَْنِزْل عنا بلطِفَك مكروَهنا، وداِو لهِذِه الَقَلق 
اِط  بُّ وَتر�سى، َنْحَمُدك يا َمْن َهدانا اإىل ال�صِّ امَلر�سى، وُخْذ باأيدينا مِلا حُتِ
ِعّيِة والرَّقيِم، وَن�سكُرك يا َمْن َجَعَلنا ِمْن  امل�ستقيم، اآمني، باإجراِء الأحكاِم ال�صَّ
ِع  بال�صَّ املتعلِّقِة  والتَّقومِي  الدينّيِة  الوقائِع  بتحريِر  الكرمِي  نبيِّه  ِع  �َصْ ُخّداِم 
ور�سوِله  احلليِم  نبيِّه  على  اِن  الأَتّ الأف�سالِن  الُم  وال�سَّ الُة  وال�سَّ القومِي، 
والّطاعِة  باملعروِف  الآمِر  العظيِم،  بالبعِث  املبعوِث  حممِد  العظيِم  الروؤوِف 
اإله  وعلى  والذَّميِم،  الِل  وال�سَّ وِء  وال�سُّ املنكِر  الّناهي عن  �سليِم  والتَّ والنقياِد 
وبيَّنوا  �سميٍم،  عن  والأحكاِم  ائِع  ال�صَّ �ُسُبَل  لنا  حوا  اأْو�سَ اّلذين  واأ�سحاِبِه 
و�سمو�ُص  الِّديِن  اأمناُء  هم  اّلذين  قيِم  ال�سَّ عن  حيَح  ال�سَّ وميَّزوا  اهلِل  حدوَد  لنا 
�سماِء  وبدوُر  البي�ساِء،  احَلَنِفيِِّة  امِللَِّة  وُنقباُء  اجل�سيِم،  باجُلهِد  الجتهاِد  َفَلِك 
ال�صيعِة والإر�ساِد واأَْلٍفخيِم ما َحَكَم حاكٌم بال�ّساهِد، وَق�سى مواِفقًا بالنَّ�صِّ 
الكرمِي، وما َق�سى قا�ٍص بالبيِّنِة، واأم�سى واأح�سَن الإم�ساِء يف الرَّقيِم، وبعُد 
الوقائِع َوُر  �سُ فيها  ِلُيْكَتَب  الآَن  ِخَذْت  اتُّ جليلٌة  وجتلدٌة  جديدٌة  جريدٌة  فهِذِه 
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ِعّيِة والق�سايا امّلْرِعّيِة من احُلَجِج القاطعِة والرباهنِي ال�ّساطعِة يف زمِن  ال�صَّ
ِل  الَف�سْ والتُّقى مناِر  الِعلِم  َعَلِم  الِفخاِم  الُف�سالِء  الِكراِم وُقدوِة  العلماِء  ُعمدِة 
والتَّقوى ح�سن اأَفْندي جنل امَلوىل املرحوم املربوِر الّدارِج اإىل مدارِج رحمِة 
ِه الغفوِر حممد اأَفْندي ال�سهري بنجِل زاده- ما َلُه من زيِد الفوِز وال�سعادة-  ربِّ
الِعباِد  اأجوَر  واأنَّ  واأُ�سيَف،  اإليه  مَّ  �سَ وما  يِف،  ال�صَّ بالقد�ٍص  يومئٍذ  القا�سي 
داُه من ذنوٍب وخطايا ُتراَب اأقداِم العلماِء، وخاَتِ  اإىل ُغفراِن مولُه مّما قد �َسيَّ
ن بيِدِه مفاتيُح  حمافِل الُفقهاِء امُل�ستمّد من الّظافِر رّبه الغفور امُل�ستعني ممَّ
الأموِر على امَلوىل ِخالفة بالقد�ِص ال�صيِف امَلحمّية املحرو�سِة ل زاَل بالأمِر 
وُع با�ستماِعها على  َفَوَقَع البتداُء وال�صُّ والأماِن وال�ّسعائِر الدينّية مغمورًة 
الوجِه امل�صوِع يف اأوائِل ذي الِقعدة ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف من هجرِة َمْن 

َلُه غايُة الِعزِّ، �سلَّى اهلُل عليه وعلى اإله و�سحِبه و�سلََّم. 

2/ح1

مر�سوم 
تن�سيب 
قا�سي 

القد�ص لغة 
عثمانية

اأوا�سط ربيع الأخر 
�سنة 1080هـ/ 
1670/8/31م
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2/ح2

اأمر �صيف 
مبنع 

التعر�ص 
لأهايل 

قرية دير 
�صف

20 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 

1670/30/30م

اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص  ُه  اأنَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
تعاىل، َح�َصَ لدى �سيِِّدنا ومولنا العامِل الكبرِي العامِل الفقرِي حُمرِِّر دقائِق 
الأناِم  ُولِة  اأْوىل  الإ�سالم  ق�ساِة  اأْق�سى  تقديٍر،  اأح�سَن  قواِعِدِه  ُمَقّرر  التَّف�سرِي 
َمْعِدِن العلِم واحِللِم واأَْلٍف�سِل والكماِل، وارِث علوِم الأنبياِء الكراِم �سيِخ م�سايِخ 
الِة  الإ�سالم مُميِِّز احلالِل عن احلراِم خادِم �صيعِة امل�سطفى، عليه اأف�سُل ال�سَّ
ِعّي امَلوىل  ل بنَي احلقِّ والباطِل احلاكِم ال�صَّ الِم، الَعاِل الفا�سِل الفا�سِ واأتُّ ال�سَّ
ه الكرمَي باأعايل نظرِيِه، داَم اأَْعاله، فخِر العلماِء  ع َخطُّ امُلويل ح�سن اأَفْندي امُلَوقَّ
قني ال�سيِخ ح�سن الغزُّيِّ املتويلِّ على اأوقاِف  �سنَي ُزبدِة الُف�سالِء امُلَدقِّ واملدرِّ
املدر�سِة اخلا�سكيِة)1( الكائنِة برملِة)2( ِفل�سطنَي املحمّيِة، واأْبَرَز من يِدِه اأمراً 
َتُه يف الآفاِق ومكتوبًا  �صيفًا خلَّد اهلُل تعاىل خالَفه على الإطالِق واأعال ِهمَّ
ريَن �سيِخ  معينًا من ح�صِة �سيِخ �سيوِخ م�سايِخ الإ�سالم ِختاِم العلماِء امُلَتبحِّ
ِة  لطنِة العليَّ ينبوِع العلِم واْلٍف�سِل واليقنِي مولنا يحيى اأَفْندي مفتي داِر ال�سَّ
احلاِت اأعماله من خال�سِة ُم�سمِن  اأدام اهلُل تعاىل ف�سَله واإجالإله وَخَتَم بال�سّ
الأمِر ال�صيِف اأنَّ من اجلاري يف َوْقِف املدر�سِة اخلا�سكّيِة قريِة دير �صف)3( 
من اأعماِل نابل�َص، واأنَّ اأهايل القريِة املزبورِة فقراُء احلاِل، واأنَّ ُحّكاَم الُعرِف 
ٌر  َ َل لهم بذلك �صَ �سَّ يطلبوَن منهم تكاليَف �ساّقة لي�ص لهم بو�سِعها طاقٌة وحَتَ
يتعرَّ�ُص  َمْن  كلِّ  ومنِع  ذلَك  ال خاقاين مبنِع  ال�صيُف  احلاكم  َر  وَقرَّ وَحْيٌف، 
ِجلِّ  اإليهم ب�سبِب ذلَك كلِِّه وَطَلَب ال�سيُخ ح�سن املزبور َقْيَد الأمِر ال�صيِف بال�سِّ
الأمِر  ِعّي بقيِد  ال�صَّ اأََمَر مولنا احلاكُم  املحفوِظ والعمِل مبوِجِبِه، فعنَد ذلَك 
املزبورِة  القريِة  لأهايل  يتعرَّ�ُص  َمْن  كلِّ  ومنِع  املحفوِظ  ِجلِّ  بال�سِّ ال�صيِف 
بدفِعها  لهم  لي�ص  واّلتي  ال�ساّقِة  الُعرفّية)4(  الّتكاليِف  من  �سيٍء  َطَلِب  ب�سبِب 
رْيَراً يف ع�صين ذي  ًا بالأمِر ال�صيِف واملكتوِب امُلنيِف حَتْ ِعيَّ طاَقٌة منعًا �َصْ

القعدة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ فتح  ال�سيخ علّي،  ال�سيخ ويّل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ �سعود خليل جلبي.

)1( المدرسة الخاصكية: من المدارس المملوكية في مدينة الرمله وكان من أوقافها قرية دير شرف الواقعة قرب نابلس. 
سجل القدس 150، ص263.

)2( الرملة: تقع شمال غرب القدس على الطريق الواصل بين يافا والقدس، أول من بناها الخليلفة سليمان بن عبد الملك 
األموي، البخيت، دراسات في تاريخ بالد الشام، ط1، 2007م، ص211-169.

)3( قرية دير شرف: تقع إلى الغرب من مدينة نابلس على بعد 7كم. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، األهلية للنشر 
والتوزيع، 2000، ط2، ص391.

فاضل.التشريع  الرسمية،بيات،  الضرائب  دون  الحاكم  يفرضها  التي  الرسوم  أو  الضرائب  العرفية: هي  التكاليف   )4(
الضريبي عند العثمانيين،منشورات لجنة تاريخ بالد الشام،عمان 1425هـ/2004م، ص16.
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ار 2/ح3 اأَقرَّ
واعرتف

26ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/5م

ومولنا  �سيِِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ِص 
ُخال�سِة  الِكراِم  �سنَي  امُلدرِّ ُعمدِة  الأناِم،  ولِة  ُذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  ُقدوِة 
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ يحيى  بن  اأَفْندي  الدين  نور  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم  العلماِء 
الكرمَي باأعايل نظريه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، َح�َصَ كلُّ واحد من الأخوين، 
اأِن خليل اآغا األي)1( بك  هما فخُر الأماثِل والأعيان ُعمدُة اأويِل الفخِر وال�سَّ
بالقد�ِص ال�صيِف وُقدوُة الأماثِل علي بك ال�ّسباهّي)2( بالقد�ِص ال�صيِف َوَلدا 
اأَفْندي  ح�سن  مولنا  امُلَحقِّق  الفا�سِل  ق  امُلَدقِّ الَعاِل  واملر�سلنِي  املرحوم 
حاوي  الأماثل  فخر   )3( وكتخدائه  اإليه  �سمَّ  وما  ال�صيِف،  القد�ِص  قا�سي 
َهُه ح�صُة مولنا امُلوماأ اإليه من  املحامد �سليمان اآغا   ب�سبِب ما كان َوجَّ
يُخ  يُخ عبد الرحيم وال�سَّ امِت، هما ال�سَّ اجلهاِت لولدي ال�سيخ عبد الرحمن ال�سّ
عبد احلليم وخلليل اآغا املرقوم ول من ق�سمِة ال�ّسيخ عبد اللطيف ابن ال�ّسيخ 
هما ل يتناول منهما ب�سبِب اأُجرِة  حميي الّدين املعري، ول من غرِي ذلك، واأنَّ
َقهما على  دَّ ف�سل بك ول من ق�سمِة ولده امُلتوّفى بعده، ول من غرِي ذلَك و�سَ
واأ�ْسَهدا على  ِعّي  ال�صَّ التَّ�سديق  املزبور  اإليه وكتخدائه  املوماأ  ذلَك ح�صُة 
هما ل ي�ستحّقاِن ول ي�ستوجباِن ِقَبَل ح�صِة ح�سن اأَفْندي املوماأ  نف�سهما اأنَّ
طلبًا  ول  دعوًى  ول  ا�ستحقاقًا  ل  حّقًا  املزبور  كتخدائه  ِقَبَل  ول  املرقوم 
حُّ  َي�سِ ما  ول جلياًل ول حقرياً، ول  قلياًل ول كثرياً  َذَهبًا ول  ول  ًة  ف�سَّ ول 
واإْن وجبْت لالأحكاِم  واإل ميينا باهلل تعاىل  البّينة  الّدعوى به، فاأقاَم عليه 
ًا وتاّمًا  ِعيَّ ما م�سى من الّزماِن واإىل يوِم تاريخه اأْدَناه اإ�سهاداً �سحيحًا �َصْ
ُمَقّرراً مر�سيًا قاطعًا لكلِّ دعوًى، حا�سمًا لكلِّ تظلٍُّم و�سكوًى، ت�سادقوا على 
اإليه،  امُل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ ذلك كذلك، وثبَت بالإ�سهاِد بذلَك لدى مولنا احلاكِم 
رْيَراً يف  راً معترباً مرعّيًا حَتْ ًا تاّمًا حمرَّ ِعيَّ دامْت ِنَعُم الباري عليه ُثُبْوتًا �َصْ
اليوِم ال�ساد�ِص والع�صيَن من ذي القعدة احلرام ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
الثورّي،  ال�سيخ علّي  ال�سيخ فتح اهلل اخلالدّي،  الدِّيرّي،  ال�سيخ زكريا  �سهود: 
ال�سفدّي،  اأحمد  ال�سيخ  ال�سافعّي،  مو�سى  ال�سيخ  الثورّي،  الفتح  اأبو  ال�سيخ 
ال�سيخ اأبو ال�ّسعود الّدجايّن، خليل جلبي الرتجمان، حممد جلبي الرتجمان.  

)1( آالي: كلمة تركية تعني قائد الفوج من العسكر في اللواء، اليعقوب، ناحية،ج2،ص212.
)2( سباهي: الجنود الفرسان الذين تم منحهم إقطاعات محددة مقابل تقديم فارس مجهز للحرب مقابل 3000 أقجة من 
دخل الزعامت أو اإلقطاع السنوي، وهم من أقدم أنواع الجنود في الدولة العثمانية، كان لهم مصلحة في دوام االقطاعات 
العرب   ، رافق  الكريم  عبد  بك؛  أآلي  برتبة  يرأسهم ضابط  كان  وأكراد،  وعرب  أتراك  من  األجناس  من  خليط  وهم 

والعثمانيون ، ص 47.
)3( كتخدا: كلمة فارسية معناها قائم مقام أو وكيل، محمد علي األنسي، الدراري. الالمعات في منتخبات اللغات، مطبعة 

جريدة بيروت-بيروت1318هـ//1998م، ص453.
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3/ح1

عقد زواج 
ال�سيخ 

نور الدين 
ال�سهري 
ن�سبه 

املبارك 
بابن

ال�سافعي 
مبخطوبته 

فاطمة 
بنت ال�سيخ 
م�سطفى 
الدقاق 
قا�سي 
الركب 

امل�صي 

26ذو القعدة
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/5م

الأّمة ف�سله  الأفراح  اأنواُر  ُتْقب�ُص  اّلذي  هلِل  احلمُد  الرَّحيِم،  الرَّحمِن  اهلِل  ب�سم،   
ُتْلَتَم�ُص اأ�صاُر الربكاِت اإل من اإح�ساِنِه النَّ�سرِي، ول ُتقطُف اأزهاُر  املنري، ول 
الّتوفيِق اإل من توفيِقِه الَّذي َعمَّ النَّ�سري، ول ُيجمُع الآداُب اإل من جمِعهم على 
اإلهدى، وهو على جمِعهم اإهذا �ساَء قديٌر، اأحمدُه اأْن َجَعَل النِّكاَح اأح�سَن اأنواٍر 
يادِة ِلتنظِم جواهِر العقود،  َل به اأحباَل ال�سِّ بعنٍي به الكواكُب بال�ّسعوِد، وِلَي�سِ
وحفَظ  �سبل  البنا  اإىل  وذريعًة  الأحباِب  وجمَع  الئتالِف  اإىل  و�سيلًة  ُه  َ و�سريَّ
َر  َقدَّ ما  ّب  امل�سَ كاَن  َمْن  به  وُيخرُج  تاِت،  ال�سَّ وَلَّ  الأح�ساِب  و�ساَن  الكتاِب 
ّيباِت،  ّيبون للطَّ ّيبتني والطَّ ّيباِن للطَّ خلَقه من البنان والبناِت، وُي�ساُق به الطَّ
اهلُل وحَدُه ل �صيَك له �سهادَة عبٍد ل يزْل َيجني ثمراِت  اإل  اإله  اأْن ل  واأ�ْسَهد 
اإليها، واأ�ْسَهد  الإقباِل من نافِع غر�ِسها وَيختلي يف ح�صاِت اجلماِل عرو�سًا 
عليه  ُوجَب  ِتِه وطريقِتِه،  �ُسنَّ النِّكاَح من  الَّذي جعَل  ور�سوُله  عبُدُه  اأنَّ حممداً 
حّتى يوِم القيامِة الأمُم باقيًة، واأُنزَل عليه يف حُمكِم كتاِبِه العزيِز، وهو الَّذي 
هراً، وكان بذلك قديراً، �سلَّى اهلُل تعاىل عليه،  َخلََّف من الأبراِر فجعَل ن�سبًا و�سِ
اأبواُب  ُف  )...( �سالًة ينطُق بها ل�ساُن كلِّ ف�سيٍح، وَت�ْصُ اإله واأ�سحاِبِه  وعلى 
ْت رياَح الأفراِح، وفاَح  الإمياِن من معازِب غاياِتها وم�سارِب معانيها، فاأَهبَّ
اِت النَّجاِح، وَجَرْت اأقالُم الُبَلغاِء  عوِد على َمَن�سّ َرباُح الَفالِح، وَغنَّْت بالبُل ال�سُّ
ه  اأنَّ فهو  وبعد،  وتعظيمًا،  اً  �ِصّ وبرادهم  ت�سليمًا،  و�سلِّْم  النِّكاِح،  ُدرو�ِص  يف 
ر امّلْرِعّي، اأَجلَّه اهلُل تعاىل، لدى مولنا الَعاِل الكبرِي  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ريِر، حمرِِّر دقائِق العقوِد، ُمَقّرر قواِعِدِه اأح�سَن تقريٍر، اأْق�سى ق�ساِة  العامِل احلِّ
الإ�سالم، اأْوىل ولِة الأناِم، َمْعِدِن العلِم واحِللِم واأَْلٍف�سِل والكالِم، �سدِر اأ�ساطنِي 
امُلويل ح�سن  امَلوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الإ�سالم،  م�سايِخ  �سيِخ  الِعظاِم  العلماِء 
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأفدي  علي  ونائِبِه  نظرِيِه  باأعايل  الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
ُزبدُة  قني  امُلَدقِّ َج فخُر الأفا�سِل  َتزوَّ اأعلى نظرِيِه، داَم ف�سُله واأَْعاله،  الكرمَي، 
النُّبالِء الكاملنَي ُنخبُة العلماِء العاملنَي مولنا ال�سيُخ مو�سى بُن فخِر العلماِء 
ال�ّسيِخ  مولنا  الِفخاِم  الف�سالِء  ِمنهاِج  الِعظاِم،  �سنَي  امُلدرِّ ُخال�سِة  الأعالِم، 
امُلخدراِت  فخِر  مبخطوبته  ال�سافعيِّ  بابن  املبارُك  ن�سُبُه  هرِي  ال�سَّ الّدين  نور 
فخِر  بنِت  فاطمَة  تِّ  ال�سِّ املنيِع  الكامِل  الرفيِع  احِلجاِب  هذا  امُلرّبراِت  اإكليلِة 
م�سطفى  ال�سيِخ  الِكراِم  الف�سالِء  ُخال�سِة  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة 
ّقاق قا�سي الرَّكِب امل�صي )1(، كاَن عليه الر�سواُن، الِبكر البالِغ اخلاليِة  الدَّ
ِة ِعّيِة، اأ�سدقها على بركِتِه تعاىل وعوِنِه وُح�سِن توفيِقِه و�ُسنَّ عن املوانِع ال�صَّ

)1( الركب المصري: هي قافلة الحج إلى الديار الحجازية وكان بموازاتها قافلة الحج الشامي؛ نود اإلشارة إلى انه كان 
سنوياً يتوجه إلى الديار الحجازية أريعة مواكب حج، االول الركب الشامي ، والمصري ، والعراقي واليمني، وكان الركب 
المصري يمر من مدينة غزة ومن ثم مدينة العقبة ومنها إلى الجزيرة العربية. عبد الكريم، رافق. العرب والعثمانيون 

)1516-1916(، ط1، دمشق، 1974  ، ص605.
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داقًا ُجملُتُه مائتا غر�ٍص اثنتاِن، عددية، احلالُّ  نبيِِّه، �سلَّى اهلُل عليه و�سلَّم، �سَ
الآتي  وكيِلها  باعرتاِف  بيِدها  مقبو�سًة  عدديًة  غر�ٍص  مائُة  ذلَك  من  لها 
، وقدُرُه مائُة غر�ٍص عدديًة  بعَد احلالِّ والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاِف  ِذكُرُه يف 
َجها منه بذلَك على ذلَك كذلَك،  َلًة لها عليه اإىل الِفراِق مبوٍت اأو طالٍق، َزوَّ موؤجَّ
مولنا  النُّبالِء،  ُخال�سُة  امُلَحقِّقنَي  ُعمدُة  امُل�سدِّريَن  فخُر  �سقيُقها  وكيُلها 
داِق  ِم ال�سَّ ال�سيُخ عليُّ الّثابُت وكالُتُه عنها يف ذلَك ويف العرتاِف ِبَقْب�ص ُمَقدَّ
علّي  ال�سيِخ  النُّبالِء  خال�سِة  الأولياِء  نخبِة  الف�سالِء  عمدِة  ب�سهادِة  املرقوِم 
ُعمدِة  امُلريديَن  ُمَربِّي  احلنَي  ال�سّ الأولياِء  خال�سِة  له  املغفوِر  املرحوِم  ابن 
الكرمُي  هرِي ن�سُبُه  ال�سَّ الّديِن  ال�ّسيِخ �سم�ِص  الفقراِء وامل�ساكنِي  بِّ  الفا�سلنَي حُمِ
اهلُل  ُدُه  القلعّي كنيًة، كاَن تغمَّ القادرّي طريقة  ال�سافعيِّ َمذهب  الثوريِّ  بابن 
بالرحمِة والرُّ�سواِن واأ�سكَنَه ف�سيَح اجِلناِن، وخال�سِة النُّبالِء الكاملنَي نخبِة 
ابن املرحوِم  اأحمد  يِخ  ال�سَّ منَي مولنا  امُلعظَّ الف�سالِء  ُزبدِة  العاملنَي  العلماِء 
هرِي ن�سُبُه املبارُك بابن ال�سافعّي العارَفنْيِ  فخِر الكاملنَي القا�سي �سالح ال�سَّ
الزَّوِج  وكيِل  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  زواجًا  ِعّيَة  ال�صَّ املعرفَة  بها 
�سنَي خال�سِة  ِلِه ال�سيِخ مو�سى املرقوِم، هو فخُر العلماِء وامُلدرِّ املرقوِم ملوكِّ
يِخ حممد فتح اهلل ابن املرحوِم �سيِخ الإ�سالم  النُّحاِة والأ�سوليِّنَي مولنا ال�سَّ
رين مولنا ال�سيخ  ريَن اأف�سِل الف�سالِء امُلَتاأخِّ وامل�سلمنَي اأعلِم العلماِء امُلتبحِّ
هرِي ن�سُبُه املبارُك بابن الّديرّي اخلالدّي كاَن عليه الرَّحمُة والرُّ�سواُن  طه ال�سَّ
ِر  �ُسطِّ وعليها  ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص  املرقوُم  وُج  الزُّ َلُه  َوكَّ ح�سبما 
املح�سننَي  اأجُر  َي�سيُع  ول  امَلْهريِن  اأرفع  واأن  املاألوِف،  واخُلُلوِّ  باملعروِف 
واحدٍة  �سنة  �سهور  من  احلراِم  القعدِة  ذي  والع�صيَن  ال�ساد�ِص  يف  رْيَراً  حَتْ

وثماننَي واأَْلٍف، و�سلَّى اهلُل على �سيِِّدنا حممٍد وعلى اإله و�سحِبِه. 
ال�سيخ  الثورّي، مولنا  الفتح  اأبو  ال�سيخ  اأَفْندي، مولنا  �سهود: مولنا زكرّيا 
علّي الثورّي، مولنا ال�سيخ اأبو ال�سعود الدجايّن، مولنا قدوُة اخلطباِء الِعظاِم 

اأبو الوفاء اأَفْندي العلمّي، خليل جلبي الرتجمان، حممد جلبي ترجمان. 

3/ح2

قرار 
�صعّي 
بوظيفة 
قراءة 
القراآن 

العظيم كل

اأوائل جمادى 
الأخرة

�سنة 1081هـ/ 
1670/10/15م

َر مولنا الَعاِل الكبرُي العامُل النِّحريُر حمرُِّر دقائِق العقوِد، ُمَقّرر قواِعِدِه  َقرَّ
واحِللِم  العلِم  َمْعِدُن  الأناِم  ولِة  اأْوىل  الإ�سالم  ق�ساِة  اأْق�سى  تقريٍر،  اأح�سَن 
ْدُر اأ�ساطنِي العلماِء الِعظاِم �سيُخ م�سايِخ الإ�سالم، احلاكُم  واأَْلٍف�سِل والكالِم، �سَ
ه الكرمَي، باأعايل نظريه، داَم  ع َخطُّ ِعّي امَلوىل امُلويل ح�سن اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ِعّي وناقِل اخِلطاِب امّلْرِعّي فخِر امُلَحقِّقنَي زبدِة  اأَْعاله، حلامِل هذا الكتاِب ال�صَّ
ال�سيِخ علّي ابن املرحوِم  امُلَكْرمنَي احلافِظ لكتاِب هلِل تعاىل امُلنرِي  الف�سالِء 
وظيفَة  يِف  ال�صَّ القد�ِص  ِبَحَرِم  الآَن  املجاوِر  ل،  الأ�سْ الّدم�سقّي  حممد  احلاّج 

فِة املن�سوِب خرِة امل�صَّ ِة ال�سَّ قراءِة القراآِن العظيِم كلَّ ليلٍة بنَي البابنِي بقبَّ
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ليلة بني 
البابني 

بقبة 
ال�سخرة 
امل�صفة

�سنٍة  املعلوِم وقدُرُه يف كلِّ  لذلَك من  اأحمد مريان مبا  للمرحوِم  ذلَك  اإيقاُف 
ال�سيِخ حممد بِن جمعة  اأربعة غرو�ٍص عدديٍة عو�سًا عن مت�صِِّفها املرحوِم 
احلاكُم  مولنا  له  واأَِذَن  ذلَك،  واجنالِء  اهلِل  رحمِة  اإىل  وفاِتِه  بُحْكِم  اإلهندّي 
اإليه خلَّد اهلُل النَِّعم عليِه مببا�صِة الوظيفِة وَقْب�ِص معلوِمها  ِعّي امل�ساُر  ال�صَّ
�صعْينَيِ  �سحيَحنْيِ  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجِة  عنَد  وبال�ستنابِة  اأَْعاله  امُلّعنيَّ 
اإحدى  �سنِة  �سهوِر  من  الآخرة  جمادى  اأوائل  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبوَلنْيِ 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علّي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو 
الفتح، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، خليل جلبي الرتجمان. 

3 3/ح 

تخ�سي�ص 
طا�سة 
طعام 

وتوابعها 
من العمارة 

العامرة

اأواخر ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/9م

الكتاِب  هذا  حِلامِل  ال�صيِف  بالقد�ِص  القا�سي  اأَفْندي  ح�سن  مولنا  َلَدى 
ِعّي وناقِل هذا اخِلطاِب امّلْرِعّي فخِر ال�ساحلنَي عمدِة احُلّفاِظ لكتاِب اهلِل  ال�صَّ
ل املجاوِر  يِخ علّي ابن املرحوِم احلاّج حممد الدم�سقّي الأ�سْ تعاىل املنرِي، ال�سَّ
يف  اجلاريِة  العامرِة  الِعمارِة  من  طعاٍم  طا�سَة  يِف  ال�صَّ القد�ِص  مبدينِة  الآَن 
يِف،  ال�صَّ بالقد�ِص  الكائنِة  ثراها  طاَب  �سلطان  خا�سكي  املرحومِة  َوْقِف 
الِع  ، وقدُرُه يف كلِّ يوٍم ثالثُة اأرغفٍة لطِّ �ِص من اخلبِز امُلّعنيَّ وَقْب�َص امُلخ�سَّ
له  واأَِذَن  ذلَك،  َي�ستحقُّ  ه  واأنَّ َفْقِرِه  على  اإليه  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا 
عاِم يف كلِّ يوٍم من العمارِة، تقريراً واإْذَنًا �سحيَحنْيِ  بتناوِل ذلَك اخلبِز والطَّ
اإحدى  ل�سنِة  احلراِم  القعدِة  ذي  اأواخر  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبوَلنْيِ  �صعْينَيِ 

وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علّي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ علّي. 

4/ح1

�صاء 
غرا�ص 
العنب 
والتني 

وامل�سم�ص 
القائم 

اأ�سوله يف 
اأر�ص برج 
عرب ظاهر 

القد�ص

23 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/2م

َوَقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
اأَجلَّه  ِر،  امُلَطهَّ ال�صيِف  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�صيِف  ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص  َر  وحترَّ
ق الفا�سِل امُلَحقِّق حُمرِِّر الق�سايا  اهلُل تعاىل لدى �سيِِّدنا ومولنا الَعاِل امُلَدقِّ
ه الكرمَي باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله  ع َخطُّ ِعّيِة امَلوىل علّي اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ومعاليه، ا�سرتى احلاّج اأحمد بُن حممد املغربيِّ مباله دوَن غرِيِه من كلِّ واحد 
ِفِه  َت�َصُّ وَطْلُق  ِمْلِكِه  يف  وجاٍر  له  هو  ما  املغربيِّ  عليٍّ  بِن  اأحمد  احلاّج  من 
اهلِل  ِحْفِظ  احلاّج  ِه  عمِّ ابن  ِقَبِل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرِث  اإليه  ومنتقٌل  وحيازِته 
امُلعار�ِص  البيِع دوَن  اإىل حنِي �سدوِر هذا  ذلَك  ويُدُه وا�سعٌة على   ، املغربيِّ
القائِم  وامُل�ْسم�ِص  والتِّنِي  الِعَنِب  الِغرا�ِص  جميُع  وذلَك  ذلَك،  يف  له  وامُلنازِع 
العري�سِة واجِلداُر  يِف وجميُع  ال�صَّ القد�ِص  ُبْرِج عرب ظاهَر  اأر�ِص  اأ�سوله يف 
ُوّراِث عبِد  َكْرم احلريِر بيِد  الِغرا�ِص املرقوِم، وَيُحدُّ ذلَك قبلًة  الكائنِة باأر�ِص 
القادر اأَفْندي العلمّي، و�صقًا َكْرم الُكحلِة بيِد ُوّراِث م�سطفى بيك، و�سماًل



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 24
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

نقيب  الوفائّي  اأَفْندي  ح�سن  املرحوِم  ُوّراِث  بيِد  والآَن  �سميدّة،  اأبي  َكْرم 
بيِد  والآَن  امُلَقْرَطِم  اأولِد  َكْرم  �سابقًا، وغربًا  يِف  ال�صَّ بالقد�ِص   )1( الأ�صاِف 
وحدوِده  بطرِقه  كلِّه  ذلَك  حقوِق  بجميِع  ّحان  الطَّ الن�صايّن  �سحادة  ُوّراِث 
ذلَك  املعلوُم  �صعًا،  لذلَك  هو  حقٍّ  بكلِّ  اإليه  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  ما  ومنافِعه 
ِعّي النايف للجهالِة �صعًا بثمٍن قدُرُه اثناِن وع�صوَن غر�سًا  عنَدهم العلَم ال�صَّ
ِعّيِة  ِة ال�صَّ �سَ عدديٌة حاّل مقبو�سًة من ذلَك �سبَعَة ع�َص غر�سًا بطريِق امُلقا�سَ
ِعّي، وبقّيُة الثَّمِن خم�سُة غرو�ٍص مقبو�ٌص منها  باعرتاِفِه بذلَك العرتاَف ال�صَّ
ِعّي وثالثُة  اأربعة غرو�ٍص بيِد البائِع املرقوِم باحل�صِة وامُلعاينِة القب�َص ال�صَّ
ِعّي، وُبرَِّئْت من  ِعّي بالطريِق ال�صَّ غرو�ٍص َوَهَبها للبائِع املذكوِر الَوْهَب ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ ريِق  بالطَّ ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  كلِّ جزٍء  املرقوِم من  امل�سرتي  ة  ِذمَّ ذلَك 
�صعيٍّ  باإيجاب  ذلَك  يف  بيَنهما  الباتُّ  البيُع  َدَر  و�سَ وا�ستيفاٍء  قب�ٍص  براءَة 
واملعرفِة  الروؤيِة  بعَد  �صعْينَيِ  �سحيَحنْيِ  وت�سليٍم  وت�سلٍُّم  مرعيٍّ  وُقبوٍل 
ذلَك  بعَد تاِم  ثمَّ  بيَنهما،  ترا�ٍص  بالأبدان عن  ِق  والتَّفرُّ ِعّيِة  ال�صَّ واملعاقدِة 
ولزوِمِه اأ�ْسَهد عليِه البائع احلاّج اأحمد املرقوَم باأّنه ل ي�ستحقُّ ول ي�ستوجًب 
ِته فاطمَة بنت )...( ب�سبِب مرتوكاِت ابنها  ِقَبَل امل�سرتي املرقوِم ول ِقَبَل جدَّ
بعَد  امُلتوّفاِة  اآمنَة  ِة  املدعوَّ ِه  عمِّ بنِت  ب�سبِب مرتوكاِت  ول  اهلِل،  احلاّج حفِظ 
ذهبًا  ول  ًة  ف�سَّ ول  طلبًا  ول  دعوًى  ول  ا�ستحقاقًا  ول  حّقًا  املرقوِم  والِدها 
واإىل  الزَّماِن  من  ى  َم�سَ مِلا  مطلقًا  حّقًا  ول  موروثًا  ول  اإرثًا  ول  ديناراً  ول 
َقه على ذلَك احلاّج اأحمد امل�سرتي املرقوُم ت�سديقًا  دَّ يوِم تاريخه اأْدَناه، و�سَ
احلاكم  مولنا  لدى  ذلَك  م�سموُن  وثبَت  كذلَك،  ذلَك  على  َت�ساَدقا  ًا،  ِعيَّ �َصْ
الثالث  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليِه  النَِّعم  اهلُل  خلَّد  اإليه  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ

والع�صيَن ذي القعدِة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديرّي، ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، ال�سيخ ويّل الدين بن 
جماعة، ال�سيخ علّي الديرّي، ال�سيخ علّي الّدّقاق، ال�سيخ علّي الثورّي، ال�سيخ 
اأبو  اأبو الفتح الثورّي، ال�سيخ مو�سى ال�سافعّي، ال�سيخ اأحمد ال�سافء، ال�سيخ 

ال�ّسعود الّدجايّن.

4/ح2

دعوى 
ب�سبب 
قر�ص 
�صعي

 22 ذو العقدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/1م

ر امّلْرِعّي، اأَجلَّه اهلُل تعاىل بنَي يدْي مولنا و�سيِّدنا  ِعّي، امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
عمدِة  بالإحكاِم،  الأحكاِم  حُمرِِّر  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  افتخاِر 
الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علي  امَلوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم  العلماِء 

عى احلاّج عليُّ ابن �سليماَن امل�صيُّ باأعاليه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، ادَّ

)1( نقيب األشراف: وهو الشخص الذي توكل إليه اإلشراف ومتابعة قضايا آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم داخل 
بيت المقدس، أكمل الدين،احسان أوغلي. تاريخ وحضارة، ج1، ص-303  304.



25عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

فيما  عنه  وكالُته  الثابُت  امل�صيُّ  �سليماَن  بِن  َخّطاِب  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيُل 
ياأتي بياُنُه فيه �صعًا على علياَن بِن معايل من اأهايل قرية لفتا )1( الكائنِة 
ظاهَر القد�ِص ال�صيِف، وقاَل يف تقريِر دعواُه عليِه اإنَّ ِقَبَلُه خَلّطاِب بِن خّطاٍب 
عدديٍة  غرو�ٍص  ع�صَة  ِعّي  ال�صَّ اإرُثُه  املنح�ِص  املرقوِم  ِلِه  موكِّ عمِّ  امل�صيِّ 
ًة زيتًا  يٍخ واأربَع ع�صَة َجرَّ ًا و�سبعَة غرو�ٍص ثمَن ِبْزِر فَقو�ٍص وِبطِّ ِعيَّ قر�سًا �َصْ
واإنَّ خّطابًا  بيَنهما،  امل�سرتِك  املاِل  وع�صيَن غر�سًا من  اأُرّزاً  ِرطاًل  وع�صيَن 
بذلَك  َبُه وطالَبه  َع�سَ لكوِنِه  املزبوِر  ِلِه  ِعّي يف موكِّ ال�صَّ اإرُثُه  وانح�َص  ماَت 
نًة  بيَّ امُلدَّعي  منه  وطلَب  كلِّه  لذلَك  بالإنكاِر  فاأجاَب  �ُسِئَل  املرقوِم،  ِلِه  مِلوكِّ
نَة له والتم�َص مييَنه على ذلَك َفَحَلَف باهلِل العظيِم  ت�سهُد له بذلَك، فذَكَر اأْن ل بيَّ
ع�صُة  امُلتوّفى  خِلّطاٍب  عنَدُه  يكْن  ل  باأّنه  الّقيوُم  احليُّ  هو  اإّل  اإله  ل  الذي 
له  ِبْزٍر ول زيٌت ول غرُي ذلَك، ول يكْن  الزَّيُت ول ثمُن  القر�ُص ول  الغرو�ِص 
ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  لدى  بذلَك  حْلُفُه  ثبَت  وملا  حلفًا،  اًل  اأ�سْ �سيٌء  عنَدُه 
ًا َمَنَع  ِعيَّ ًا وُثُبْوتًا �َصْ ِعيَّ امل�ساِر اإليِه دامْت ِنَعُم امَلوىل عليِه املرقوُم حلفًا �َصْ
رْيَراً  ًا، حَتْ ِعيَّ امُلدَّعَي املرقوَم من معار�سِة امُلدََّعى عليِه ب�سبِب ذلَك منعًا �َصْ

يف ثاين ع�ص ذي القعدِة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، خليل جلبي. 

4/ح3

وظيفة 
الفرا�سة 

وال�سعالة 
بقبة 

ال�سخرة 
امل�صفة

25 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/4م

ومولنا  �سيُِّدنا  َر  َقرَّ تعاىل،  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ِص 
ق الفا�سُل امُلَحقِّق قدوُة ق�ساِة الإ�سالم ذخُر ولِة الأناِم احلاكُم  الَعاِل امُلَدقِّ
ه الكرمَي باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله  ع َخطُّ ِعّي امَلوىل علّي اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
يِِّد �سالح  ِعّي وناقِل هذا اخِلطاِب امّلْرِعّي ال�سَّ ومعاليه، حِلامِل هذا الكتاِب ال�صَّ
عالِة  احلنَي ال�سيِخ ح�سني بن عقبة يف ن�سِف وظيفِة الِفرا�سِة وال�سِّ بِن فخِر ال�سّ
َفها اهلُل تعاىل مبا لذلَك من املعلوِم وقدُرُه يف كلِّ  خرِة امُل�صَّفِة �َصَّ ِة ال�سَّ بقبَّ
امُلعتادِة  دقاِت  وال�سَّ  )1( الرُّومّية  ِة  َّ ال�صُّ من  ذلَك  يْتَبُع  ما  َمَع  عثماينٌّ  يوٍم 
على جاري العادِة ِعَو�سًا عن قدوِة الأتقياِء الكاملنَي ال�سيِخ �سالح الأ�سعردي 
ِبُحْكِم فراِغِه له عن ذلَك يف يوِم تاريخه اأْدَناه ِبُح�سِن اختياِرِه ور�ساُه الآيل 
ْنِع اهلِل ذلَك للفارِغ املرقوِم مبوجِب تقريٍر �صعيٍّ �سادٍر عن قدوِة الُق�ساِة �سُ

)1( قرية لفتا: تقع غرب القدس على بعد 5كم وقد هجر أهلها على إثر االحتالل الصهيوني لها.شراب،محمد. معجم بلدان 
فلسطين، ص639.

)2( الصرة الرومية: هي الصدقات والمنح المالية الموجهة من العاصمة استنبول إلى أهل القدس من العلماء والصلحاء 
صالح  العربية،  إلى  نقله  ج2،  وحضارة،  تاريخ  العثمانية  الدولة  أوغلي،  إحسان  الدين  .أكمل  وغيرهم.  والمجاورين 

سعداوى، استانبول، 1999م، ص 179.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

جمادى  برابع  ِخ  املوؤرَّ �سابقًا  ال�صيِف  بالقد�ِص  العزيِز  احُلْكِم  خليفِة  اأَفْندي 
ِعّي امل�ساُر اإليِه  الأوىل ل�سنة اثننِي و�سبعنَي واأَْلٍف، واأَِذَن مولنا احلاكُم ال�صَّ
يِِّد �سالح املرقوِم مببا�َصِة ن�سِف الوظيفِة وَقْب�ِص  دامْت ِنَعُم امَلوىل عليِه لل�سَّ
�سحيَحنْيِ  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجِة  عنَد  وبال�ستنابِة  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلوِمها 
�صعْينَيِ مقبوَلنْيِ �صعًا، ثمَّ ا�ستلَم الفارُغ املرقوُم وَتَعوَّ�َص من املفروِغ له 
املرقوِم عن نظرِي فراِغِه له عن ذلَك مبلغًا قدُرُه ثمانيٌة وع�صوَن غر�سًا عددية 
رْيَراً يف  ِعّي وتعوي�سًا مر�سيًا، حَتْ ها منه باعرتاِفِه بذلَك العرتاَف ال�صَّ َقَب�سَ

خام�ص وع�صين ذي القعدة ال�صيفِة ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديرّي، ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

مو�سى ال�سافعّي، خليل جلبي الرتجمان. 

5ح1

�صاء الدار 
القائمة 
البناء 

بالقد�ص 
ال�صيف 
َحلَّة  مِبَ

الن�سارى

24ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/3م

َر مبجل�ِص  ٌة �صعّيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعّيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هِذِه ُحجَّ
ال�صيِف  القد�ِص  مبحرو�سِة  الزَّهراِء  ِة  النَّريِّ الّطريقِة  ِفِل  وحَمْ الَغّراِء  ال�صيعِة 
وامَلعبِد العايل امُلنيِف، اأَجلَّه اهلُل تعاىل لدى �سيِِّدنا ومولنا فخِر ق�ساِة الإ�سالم 
ِعّي امَلوىل علّي اأَفْندي  وقدوِة ولِة الأناِم عمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
حممد  احلاّج  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائُله  دامْت  باأعاليه،  الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
ِعّيِة عن ِقَبِل  بُن ال�سيِخ اأبي الفتِح الثورّي بالأ�سالِة عن نف�ِسِه وبالوكالِة ال�صَّ
زوجِتِه احلاّجِة اآمنَة بنِت �سعباَن بِن �سليماَن النابل�سيِّ الثابِت وكالُتُه عنها 
اِء الآتي ذكُرُه فيه بالثَّمِن امُلّعنيَّ فيه ب�َسهادِة كلِّ واحد من �سليماَن  يف ال�صِّ
بِن ال�سيِخ حممود الأمنِي وخري الدين بِن املعلِِّم خليل بن منر العارَفنْيِ بها 
املدعوِّ  الكامِل  الرجِل  بيَنهما من  �سويًة  َلِتِه  ًا ومباله وماِل موكِّ ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ِقَبِل بركَة و�سائمَة  ِعّي عن  ال�سهرِي بابن ُمعنٍي الوكيِل ال�صَّ حممد بن ح�سن 
بنتْي �سالح بِن معنِي الثابِت وكالُته عنهما يف البيِع الآتي ذكُرُه فيه بالثَّمِن 
ُ فيه ويف العرتاِف ِبَقْب�سِه ب�سهادِة كلِّ واحد من �سليماَن وخرِي  اّلذي �َسُيَعنيَّ
املزبورِة  َلِتِه  له وملوكِّ فباَعُه  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بهما  العارفنِي  املزبوريِن  الدين 
بيَنهما  �سوّيًة  ِمْلِكِهما  للموكلَتنْيِ املزبورتنِي وجاٍر يف  بيَنهما ما هو  �سوّيًة 
َخٍة يف رابع �سوال  ٍة �صعّيٍة موؤرَّ ِعّي مبوجِب ُحجَّ ومنتقٌل اإليها بالبتياِع ال�صَّ
املبارِك من �سهور �سنِة خم�سٍة و�سبعني واأَْلٍف، ويُدهما وا�سعٌة على ذلَك ثابتًة 
البيِع،  اإىل حنِي �سدوِر هذا  ذلَك  لهما يف  وامُلنازِع  امُلعار�ِص  ًة دوَن  م�ستقرَّ
ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�َص  اثنا  النِّ�سُف  َوَقْدُرها  ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ جميُع  وذلَك 
َحلَّة  اأربعة وع�صيَن قرياطًا من جميِع الداِر القائمِة البناِء بالقد�ِص ال�صيِف مِبَ
امُل�ْسَتِملِة على طبقٍة علوّيٍة و�ساحٍة �سماوّيٍة وثالثِة بيوٍت واإيواٍن  الّن�سارى 
ْيِن جلمِع ماِء الأ�ستيِة �صكَة اآمنَة بنت علي  ومطبٍخ ومرتفٍق و�سهريَجنْيِ ُمَعدَّ

باُبها افذ، ومنه  نَّ ُزقاٌق غرُي  قبلًة  ها  الباقي، يحدُّ النِّ�سِف  القرعّي بحقِّ 



27عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�ّسالُك، و�سماًل  الطريُق  الربادعّي، و�صقًا  بيِد خليل بن مو�سى  داٌر  وتاُمُه 
ُزقاٌق غرُي النَّافذ، وغربًا داٌر بيِد رم�ساَن اللدِّيِّ وتاُمه حاكورٌة بيِد رم�ساَن 
وما  ومرافِقِه،  ومنافِعِه  وحدوِدِه  وطرِقِه  كلِِّه  ذلَك  حقوِق  بجميِع  املزبوِر 
العلَم  عنَدهما  ذلَك  املعلوُم  لذلَك �صعًا،  وبكلِّ حقٍّ هو  اإليِه  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف 
غر�ٍص  كلُّ  يعِدُل  غر�سًا  خم�سوَن  قدُرُه  بثمٍن  �صعًا  للجهالِة  النايف  ِعّي  ال�صَّ
منها ثالثني قطعًة م�صيًة ثمنًا حاّلً مقبو�سًا بيِد البائِع املزبوِر باعرتاِفِه 
ة امل�سرتي من جميِع الثَّمِن  ِعّي، فبموجِب ذلَك ُبرَِّئْت ِذمَّ بذلَك العرتاَف ال�صَّ
قب�ٍص  براءَة  ِعّي  ال�صَّ بالطريِق  ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  منه  جزٍء  كلِّ  ومن  املرقوِم 
َدَر البيُع الباتُّ بيَنهما يف ذلَك باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ  وا�ستيفاٍء، و�سَ
ِعّيِة  وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤيِة واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  ِق بالأبدان عن ترا�ٍص بيَنهما، وحيُثما كاَن يف ذلك من  والتَّفرُّ
ف�سماُنه لزٌم حيُثما يجُب �صعًا، َت�سادقوا على ذلَك كذلَك، وثبَت م�سموُن 
يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليِه  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  لدى  كلِِّه  ذلَك 

رابع وع�صين ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف.
 �سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديرّي، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، مولنا 

ال�سيخ مو�سى ال�سافعّي، خليل جلبي الرتجمان.

5/ح2

�صاء 
جميع الدار 

القائمة 
البناء 

بالقد�ص 
ال�صيف 

بخط درج 
املله

24 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/3م

َر  وحترَّ وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
مبحرو�سِة  الّزهراِء  ِة  النَّريِّ الّطريقِة  ِفِل  وحَمْ الَغّراِء  ال�صيفِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص 
القد�ِص ال�صيِف وامَلعبِد العايل امُلنيِف، اأَجلَّه اهلُل تعاىل لدى �سيِِّدنا ومولنا 
ِعّي  فخِر ق�ساِة الإ�سالم وقدوِة ولِة الأناِم عمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ومعاليه،  ف�سائُله  دامْت  باأعاليه،  الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علّي  امَلوىل 
كلِّ  ِقَبِل  عن  ِعّيِة  ال�صَّ بالوكالِة  ُمعنٍي  بابن  هرُي  ال�سَّ ح�سن  بن  حممد  ا�سرتى 
واحد من الأخواِت الثالِث، وهنَّ �سائمُة وبركُة ونعيمُة بناُت بِن معنِي الثابِت 
كلِّ  ب�سهاَدِة  فيه   ُ �َسُيَعنيَّ اّلذي  بالثَّمِن  ذكُرُه  الآتي  اِء  ال�صِّ يف  عنهنَّ  وكالُتُه 
واحد من �سليماَن بِن ال�سيِخ حممود الأمنِي وخرِي الدين بِن امُلعلِِّم خليل بن منر 
ًا ومباِل امُلَوّكالِت املزبوراِت �سوّيًة بينهنَّ دوَن ماله من  ِعيَّ العارَفنْيِ بهنَّ �َصْ
احلاّج حممد ابن املرحوِم ال�سيِخ اأبي الفتح الثورّي الأ�سيِل عن نف�ِسِه والوكيِل 
ِعّي عن اآمنَة بنِت �سعباَن النابل�سيِّ الثابِت وكالُتُه عنها يف البيِع الآتي  ال�صَّ
ُ فيه ويف العرتاِف ِبَقْب�سِه ب�سهاَدِة كلِّ واحد  ذكُرُه فيه بالثَّمِن اّلذي �َسُيَعنيَّ
الِتِه  مُلوكِّ فباَعُه  ًا،  ِعيَّ �َصْ بها  العارَفنْيِ  املزبوَرْيِن  الدين  وخري  �سليماَن  من 
ًة  َلِتِه املزبورِة �سويَّ املزبوراِت �سوّيًة بينهنَّ ما هو له وجاٍر يف ِمْلِكِه وِمْلِك موكِّ
َخٍة يف  ٍة �صعّيٍة موؤرَّ ِعّي مبوجِب ُحجَّ اإليهما بالبتياِع ال�صَّ بيَنهما ومنتقٌل 
ة احلراِم ل�سنِة ثماننَي واأَْلٍف، ويُدهما وا�سعٌة على ذلَك �ساد�ص ع�ص ذي احِلجَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وذلَك  البيِع  هذا  �سدوِر  حنِي  اإىل  ذلَك  يف  لهما  وامُلنازِع  امُلعار�ِص  دوَن 
جميُع الّداِر القائمِة البناُء بالقد�ِص ال�صيِف بخطِّ َدَرِج امِللَّة )1( بالقرِب من 
اأربعة  على  ي�ستمُل  منها  فالُعلويُّ   ، و�ُسفليٍّ علويٍّ  على  امُل�ْسَتِملِة  النِّيابِة  داِر 
بيتنِي  على  ي�ستمُل  منها  فليُّ  وال�سُّ ماٍء،  و�سهريِج  �سماوّيٍة  و�ساحٍة  بيوٍت 
ويحدُّها  �صعّيٍة،  وحقوٍق  ومرافَق  ومنافَع  ومرتفٍق  ماٍء  و�سهريِج  و�ساحٍة 
وفيه  النَّافذ  غرُي  زقاٌق  وتاُمه  الرتكمايّن  الإ�سكاف  حممد  احلاّج  داُر  قبلًة 
داٌر،  و�سماًل  غ�سّيَة،  الن�ص  اأبي  بن  حممد  ال�سيخ  ُوّراِث  داُر  و�صقًا  الباُب، 
ب�سري  ال�سيِخ  ُوّراِث  بيِد  حاكورٌة  وتاُمُه  الربادعّي  من�سور  ُوّراِث  داُر  وغربًا 
اخلليلّي بجميِع حقوِق ذلَك كلِِّه وطرِقِه وحدوِدِه ومنافِعِه ومرافِقِه، وما ُعِرَف 
ِعّي  به وُن�ِسَب اإليه وبكلِّ حقٍّ هو لذلَك �صعًا، املعلوُم ذلَك عنَدهما العلَم ال�صَّ
النايف للجهالِة �صعًا بثمٍن قدُرُه مائُة غر�ٍص وخم�سون غر�ٍص، يعِدُل كلُّ غر�ٍص 
اِف  بالْعرِتَ املزبوِر  البائِع  بيِد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  م�صيًة  قطعًة  ثالثني 
ة امل�سرتي من جميِع الثَّمِن  ِعّي، فبموجِب ذلَك ُبرَِّئْت ِذمَّ بذلَك العرتاَف ال�صَّ
قب�ٍص  براءَة  ِعّي  ال�صَّ ريِق  بالطَّ ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  منه  جزٍء  كلِّ  ومن  املرقوِم 
َدَر البيُع الباتُّ بيَنهما يف ذلَك باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ  وا�ستيفاٍء، و�سَ
ِعّيِة  وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤيِة واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  ِق بالأبدان عن ترا�ٍص بيَنهما، وحيُثما كاَن يف ذلَك من  والتَّفرُّ
ف�سماُنه لزٌم حيُثما يجُب �صعًا، َت�سادقوا على ذلَك كذلَك، وثبَت م�سموُن 
ُثُبْوتًا  النَِّعم عليِه  اهلُل  اإليِه خلَّد  ِعّي امل�ساِر  ذلَك كلِِّه لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ

رْيَراً يف رابع وع�صين ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديرّي، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، مولنا 
ال�سيخ فتح اهلل، الديرّي، مولنا ال�سيخ مو�سى ال�سافعّي، خليل جلبي الرتجمان.

6/ح1

�صاء جميع 
ة  احُل�سَّ
ال�سائعة 
َوَقْدُرها 
الن�سف 

اثنا ع�ص 
قرياطا من

23 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/2م

ٌة �سحيحٌة �صعّيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعّيٌة ناطقٌة عن ذكِر ما َوَقَع  هِذِه ُحجَّ
ِر اأَجلَّه اهلُل تعاىل  ِع ال�صيِف الأنوِر بالقد�ِص ال�صيِف امُلَطهَّ َر مبجل�ِص ال�صَّ رَّ وحَتَ
ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  قدوِة  و�سيِِّدنا  مولنا  لدى 
ه الكرمَي باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله ومعاليه،  ع َخطُّ امَلوىل علّي اأَفْندي امُلَوقَّ
هوَد اأخوها فخُر  اإبراهيم احلكمّي، وَعرََّف بها ال�سُّ ا�سرتْت احُلْرَمة �صُف بنِت 
دوَن  لنف�ِسها  مبالها  بها  الَتعريُف  جاَز  َمْن  َمَع  منٍر  بُن  علّي  املعّلُم  اِن  الأَقرَّ
ماِل غرِيها من زوِجها فخِر اأْقرانه ح�سني بك بن عبد اهلل ال�ّسباهّي بالقد�ِص 
ِعّيُة  ِفِه وحيازُته ال�صَّ ال�صيِف، فباَعها ما هو له وجاٍر يف ِمْلِكِه وَطْلُق ت�صُّ
ًة دوَن امُلعار�ِص وامُلنازِع له يف ًة م�ستقرَّ ويُدُه وا�سعٌة على ذلَك ثابتًة م�ستمرَّ

)1( المقصود بخط درج الملة الذي يقع غرب الحرم القدسي.



29عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ل اأربعة  اأ�سْ
وع�صين 

قرياطا من 
جميع الدار 

القائمة 
البناء 

بالقد�ص 
ال�صيف 
َحلَّة  مِبَ
الري�سة

ة ال�سائعِة َوَقْدُرها النِّ�سُف  ذلَك اإىل حنِي �سدوِر هذا البيِع، وذلَك جميُع احُل�سَّ
القائمِة  الداِر  جميِع  من  قرياطًا  وع�صين  اأربعة  ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�ص  اثنا 
َحلَّة الّري�سِة امُل�ْسَتِملِة على منافَع وم�ساكَن ومرافَق  البناُء بالقد�ِص ال�صيِف مِبَ
ة املزبورِة يف كلٍّ من البيِت والإ�سطبِل الكائَننْيِ  وحقوٍق �صعّيٍة، ونظرَي احُل�سَّ
الداِر املزبورِة  ِقبلًة حو�ٌص �سغرٌي وفيه باُب  الداِر املزبورِة، وَيُحدُّ ذلَك  �ُسْفَل 
والبيُت املرقوُم، و�صقًا الطريُق ال�ّسالُك وفيه باُب احلو�ِص املرقوِم امُل�ْسَتْطَرُق 
َوْقِف ن�سارى  داُر  الإ�سطبِل املرقوِم، و�سماًل  الداِر املرقومِة، وباُب  اإىل  منه 
الّزّياِت بجميِع حقوِق ذلَك كلِّه وطرِقِه  الأرمِن، وغربًا داٌر َخِرَبٌة ُتعرف بداِر 
لذلَك  هو  حقٍّ  وبكلِّ  اإليِه  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومرافِقِه،  ومنافِعِه  وحدوِدِه 
ِعّي النايف للجهالِة �صعًا بثمٍن قدُرُه  �صعًا، املعلوُم ذلَك عنَدهما العلَم ال�صَّ
�َص البائُع  ِة مائُة غر�ٍص عدديٌة ثمنًا حاّلً مقبو�سًا قا�سَ يَّ من الغرو�ِص الف�سِّ
ِتِه لها وقدُرُه مائُة غر�ٍص املوفق  ْيِن اّلذي بِذمَّ املزبوُر امل�سرتيَة املزبورَة بالدَّ
املرقوِم،  ْيِن  الدَّ من  البائِع  ة  ِذمَّ وُبرَِّئْت  ِعّيَة،  ال�صَّ َة  �سَ امُلقا�سَ املبيع  الثمن 
ِعّيَة  ة امل�سرتيِة من الثَّمِن املرقوِم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�صَّ وُبرَِّئْت ِذمَّ
َدَر البيُع الباتُّ بيَنهما يف ذلَك  ِعّي براءَة َقْب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سَ ريِق ال�صَّ بالطَّ
باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤيِة 
ِق بالأبدان عن ترا�ٍص بيَنهما، وحيُثما  ِعّيِة والتَّفرُّ ال�صَّ واملعرفِة واملعاقدِة 
كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سماُنه لزٌم حيُثما يجُب �صعًا، َت�سادقا على 
ِعّي امل�ساِر اإليِه  ذلَك كذلَك، وثبَت م�سموُن ذلَك كلِّه لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ
وثماننَي  اإحدى  ل�سنِة  القعدِة  ذي  وع�صين  ثالث  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 

واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، خليل 

جلبي. 

6/ح2

�صاء جميع 
ة  احُل�سَّ
ال�سائعة 
َوَقْدُرها 
الن�سف 

اثنا ع�ص 
قرياطا من 
ل اأربعة  اأ�سْ
وع�صين 
قرياطا من

 23 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/2م

ما  ذكِر  عن  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
اأَجلَّه  ِر،  امُلَطهَّ ال�صيِف  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�صيِف  ِع  ال�صَّ مبجل�ِص  َر  وحترَّ َوَقَع 
اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِِّدنا قدوِة ق�ساِة الإ�سالم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
ه الكرمَي باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله  ع َخطُّ ِعّي امَلوىل علّي اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ُة فاطمُة بنُت ح�سني بك بن عبد اهلل ال�ّسباهّي  ومعاليه، ا�سرتِت احُلْرَمة املدعوَّ
بالقد�ِص ال�صيِف، وَعرََّف بها فخُر الأماثِل والأعياِن املعلُِّم علّي بن منر َمَع 
ًا مبالها لنف�ِسها دوَن غرِيها من  ِعيَّ �َصْ التَّعريُف بها �صعًا تعريفًا  َمْن جاَز 
ِفِه  ِمْلِكِه وَطْلُق ت�صُّ له وجاٍر يف  والِدها املزبوِر ح�سني بك، فباَعها ما هو 
امُلعار�ِص  دوَن  ًة  م�ستقرَّ ثابتًة  ذلَك  على  وا�سعٌة  ويُدُه  ِعّيُة،  ال�صَّ وحيازُتُه 
ة ال�سائعِة،  وامُلنازِع له يف ذلَك اإىل حنِي �سدوِر هذا البيِع، وذلِك جميُع احُل�سَّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 30
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

جميع الدار 
القائمة 
البناء 

بالقد�ص 
ال�صيف 
َحلَّة  مِبَ
الري�سة

من  قرياطًا  وع�صين  اأربعة  ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�َص  اثنا  النِّ�سُف  َوَقْدُرها 
َحلَّة الّري�سِة )1( امُل�ْسَتِملِة على  جميِع الداِر القائمِة البناُء بالقد�ِص ال�صيِف مِبَ
ة املزبورِة من كلٍّ من  منافَع وم�ساكَن ومرافَق وحقوٍق �صعّيٍة، ونظرَي احُل�سَّ
البيِت والإ�سطبِل الكائننِي �ُسفَل الداِر املزبورِة، وَيُحدُّ ذلَك ِقبلًة حو�ٌص �سغرٌي 
احلو�ِص  باُب  وفيه  ال�ّسالُك  ريُق  الطَّ و�صقًا  املرقوُم،  والبيُت  الداِر  باُب  وفيه 
امُل�ْستْطَرِق منه اإىل الداِر املذكورِة وباُب الإ�سطبِل املرقوِم، و�سماًل داُر َوْقِف 
ّياِت بجميِع حقوِق ذلَك كلِِّه  ن�سارى الأرمِن، وغربًا داٌر َخِرَبٌة ُتعرُف بداِر الزَّ
هو  حقٍّ  وبكلِّ  اإليه  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومرافِقِه  ومنافِعِه  وحدوِدِه  وطرِقِه 
ِعّي النايف للجهالِة �صعًا بثمٍن  لذلَك �صعًا، املعلوُم ذلَك عنَدهما العلَم ال�صَّ
خم�سون  اأْدَناه  تاريخه  يوِم  معاملِة  يف  اجلاريِة  ِة  يَّ الف�سِّ الغرو�ِص  من  قدُرُه 
غر�سًا عدديٌة ثمنًا حاّلً مقبو�سًا بيِد البائِع املزبوِر باعرتاِفِه بذلَك العرتاَف 
ة امل�سرتي من الثمِن املرقوِم  ًا، فبموجِب ذلَك ُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ ِعّي قب�سًا �َصْ ال�صَّ
ِعّي براءَة َقْب�ٍص وا�ستيفاٍء،  ريِق ال�صَّ ِعّيَة بالطَّ ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�صَّ
وت�سلٍُّم  مرعيٍّ  وقبوٍل  �صعيٍّ  باإيجاب  ذلَك  يف  بيَنهما  الباتُّ  البيُع  َدَر  و�سَ
ِق  ِعّيِة والتَّفرُّ وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤيِة واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سماُنه  بالأبدان عن ترا�ٍص بيَنهما، وحيُثما كاَن يف ذلَك من 
كلِّه  ذلَك  وثبَت م�سموُن  كذلَك،  ذلَك  َت�سادقا على  لزٌم حيُثما يجُب �صعًا، 
ثالث  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  لدى 

وع�صين ذي القعدة من �سهور �سنة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ يو�سف اأَفْندي، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل. 

6/ح3

زواج 
�سعبان بن 
املعلم علي 
مبخطوبته 
اآمنة بنت 

حممود بن 
مريان

ة   5ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/14َم

الِبْكِر  اآمنَة بنِت حممود بن مريان  املعلِِّم علّي مبخطوبِتِه  ابن  �سعباُن  َج  تَزوَّ
وُح�سِن  وعوِنِه  اهلِل  بركِة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  البالِغ 
غر�سًا،  خم�سون  ُجملُته  داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليِه  اهلُل  �سلَّى  نبيِِّه،  ِة  و�ُسنَّ توفيِقِه 
احلالُّ من ذلَك ثالثون غر�سًا مقبو�سًة بيِد وكيِلها والِدها املزبوِر باعرتاِفِه 
لًة لها عليِه  ُموؤَجَّ ِعّي والباقي بعَد احلالِّ ع�صون غر�سًا  بذلَك العرتاَف ال�صَّ
َجها منُه بذلَك على ذلَك كذلَك والُدها املزبوُر  اإىل الِفراِق مبوٍت اأو طالٍق، َزوَّ
ِعّيِة به يف ذلَك الّثابُت وكالُتُه ب�َسهاَدِة احلاّج اإبراهيم بِن حممد  بالوكالِة ال�صَّ
زواجًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارَفنْيِ  حمودة  بِن  اإ�سماعيَل  وامُلعلِِّم  اللمدايّن 
رْيَراً يف خام�ص  ًا، حَتْ ِعيَّ ًا مقبوًل من الزَّوِج املزبوِر قبوًل �َصْ ِعيَّ �سحيحًا �َصْ

ة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ يو�سف اأَفْندي، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل. 

)1( محلة الريشة: تقع بحي األرمن من الناحية الغربية قرب قلعة داوود. ربايعة، ابراهيم. سجل 152،ص36.



31عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

7/ح1

�سهادة 
على عدم 
ا�ستحقاق 
مرتوكات

26ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/5م

ر امّلْرِعّي، اأَجلَّه اهلُل تعاىل، لدى �سيِِّدنا مولنا قدوِة  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
عمدِة  بالإحكاِم  والأحكاِم  الق�سايا  حمرِِّر  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة 
الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علي  امَلوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم  العلماِء 
باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، اأ�ْسَهدُت عليها احُلْرَمة اأن�سية بنت اأبي 
هوُد كلُّ واحد من اأخيها  بكر الداقور، وهي بحاٍل ُيعترُب �صعًا، وَعرََّف بها ال�سُّ
احلني احلاّج م�سطفى  هِرها حممد ابن فخِر الأتقياِء وال�سّ �سقيِقها حممد و�سِ
ها ل ت�ستحقُّ ول ت�ستوجُب ِقَبَل احلاّج فتح الدين  ًا، اأنَّ ِعيَّ ابّي، تعريفًا �َصْ ال�صَّ
ابن املرحوم احلاّج م�سطفى ال�ّسهري بابن �سحيمان ب�سبِب مرتوكاِت ابنِتها 
�سابقًا  امُلتوّفاة  املزبور  الدين  فتح  احلاّج  والدة  ال�سيبة  حممد  بنت  �ساحلة 
ًة ول ذهبًا  على تاريخه اأْدَناه، حّقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوًى ول طلبًا ول ف�سَّ
ول َدْينًا ول عينًا ول نحا�سًا ول ر�سا�سًا ول ب�ساطًا ول حِلافًا ول ِفرا�سًا ول 
حُّ به الدَّعوى، وتقاُم عليه البيِّنُة ول ميينًا باهلل تعاىل، واإْن  �سيئًا ول ما َت�سِ
ٍة يف الّداِر  ِعّيِة مطلقًا، ول ب�سبِب ح�سَّ وجبْت ول حّقًا من �سائِر احلقوِق ال�صَّ
ها  واأنَّ �سحيمان،  بداِر  املعروفِة  النَّ�سارى  َحلَّة  مِبَ يِف  ال�صَّ بالقد�ِص  الكائنِة 
و�ص�سفًا  درهمًا  وخم�سون  ٌة  �ستَّ ِزَنُتُه  ًة  ف�سَّ عُق�سًا  ذلَك  نظرَي  منه  ْت  �سَ َتَعوَّ
ِعّي،  ال�صَّ �سلَُّم  التَّ منه  ذلَك  وت�سلَّمْت  مياينًا  عقيقًا  ِبَحَجٍر  ٍة  ف�سَّ وخاَت  اأزرَق 
وثبَت  ِعّي،  ال�صَّ التَّ�سديَق  املزبوُر  الّدين  فتح  احلاّج  كلِّه  ذلَك  على  َقها  دَّ و�سَ
ُثُبْوتًا  اإليه  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  لدى  بذلَك  واإقراُرها  اإ�سهاُدها 
رْيَراً يف �ساد�ص وع�صين ذي القعدِة احلراِم من  راً مرعّيًا حَتْ رَّ ًا تاّمًا حُمَ ِعيَّ �َصْ

�سهوِر �سنة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، مولنا ال�سيخ 
فتح اهلل الديرّي، مولنا ال�سيخ مو�سى ال�سافعّي، ال�سيخ خليل الديرّي، خليل 

جلبي الرتجمان. 

7/ح2

�صاء ح�سة 
�سائعة 

من غرا�ص 
زيتون 
وعنب

23 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/2م

ما  ذكِر  عن  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
اأَجلَّه  ِر،  امُلَطهَّ يِف  ال�صَّ بالقد�ِص  الأنوِر  ال�صيِف  ِع  ال�صَّ مبجل�ِص  َر  وحترَّ َوَقَع 
اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِِّدنا قدوِة ق�ساِة الإ�سالم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
ه الكرمَي باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله  ع َخطُّ ِعّي امَلوىل علي اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ِعّيِة عن ِقَبِل  ومعاليه، ا�سرتى فخُر اأمثاله علي بن اأبي من�سور بالوكالِة ال�صَّ
الِعظاِم مولنا  الأولياِء  �ُساللِة  الِكراِم  �سنَي  امُلدرِّ الأعالِم عمدِة  العلماِء  قدوِة 
�سني �ُساللِة الأولياِء وامُلَكْرمني  يِخ وفا ابن املرحوِم قدوِة العلماِء وامُلدرِّ ال�سَّ
ِلِه امل�ساِر  هرِي ن�سُبُه املبارُك بالعلمّي، ومباِل موكِّ مِد ال�سَّ مولنا ال�سيِخ عبد ال�سَّ
اأحمد الطابويّن،  اإليه دوَن ماله من ال�ّسابِّ املدعوِّ عبد اللطيف ابن املرحوم 
ٍة ِعّي مبوجِب ُحجَّ فباَعُه ما هو له وجاٍر يف ِمْلِكِه ومنتقٌل اإليه بالبتياِع ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ة احلراِم ل�سنِة خم�ص و�سبعني واأَْلٍف،  َخٍة يف ثامن ع�ص ذي احِلجَّ �صعّيٍة موؤرَّ
ويُدُه وا�سعٌة على ذلَك دوَن امُلعار�ِص وامُلنازِع له يف ذلَك اإىل حنِي �سدوِر 
ل  ة ال�ّسائعِة َوَقْدُرها الثلُث ثمانيُة قراريَط من اأ�سْ هذا البيِع، وذلَك جميُع احُل�سَّ
القائِم  ذلَك  والّزيتوِن وغرِي  الّتنِي  الِغرا�ِص  اأربعة وع�صين قرياطًا من جميِع 
ُه ِقبلًة َكْرم اأولِد مرعِي، و�صقًا  اأ�سوله باأر�ِص برِج عرب ظاهَر القد�ِص، ويُحدُّ
حقوِق  بجميِع  اللفتاوّي  َكْرم  وغربًا  ال�ّسالُك،  الدَّرُب  و�سماًل  اللفتاوّي،  َكْرم 
اإليِه، وبكلِّ  ذلَك كلِِّه وطرِقِه وحدوِدِه ومنافِعِه ومرافِقِه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب 
ِعّي النايَف للجهالِة �صعًا  حقٍّ هو لذلَك �صعًا، املعلوُم ذلَك عنَده العلَم ال�صَّ
باعرتاِفِه  البائِع  بيِد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  عدديٌة  غرو�ٍص  خم�سُة  قدُرُه  بثمٍن 
ة امل�سرتي املزبوِر من الثَّمِن  ِعّي، فبموجِب ذلَك ُبرَِّئْت ِذمَّ بذلَك العرتاَف ال�صَّ
براءَة قب�ٍص  ِعّي  ال�صَّ ريِق  بالطَّ ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  املرقوِم، ومن كلِّ جزٍء منه 
َدَر البيُع الباتُّ بيَنهما يف ذلَك باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ  وا�ستيفاٍء، و�سَ
ِعّيِة  وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤيِة واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  ِق بالأبدان عن ترا�ٍص بيَنهما، وحيُثما كاَن يف ذلَك من  والتَّفرُّ
ف�سماُنه لزٌم حيُثما يجُب �صعًا، َت�سادقا على ذلَك كذلَك وثبَت م�سموُن ذلَك 
رْيَراً يف ثالث  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليِه  ِعّي امل�ساِر  كلِّه لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ

وع�صين ذي من �سهور �سنة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ يو�سف اأَفْندي، ال�سيخ نور الدين، فتح اهلل، ال�سيخ 

مو�سى، خليل. 

7/ح3
بيع باأرودة 

بعدتها 
الكاملة

ة  7ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/16م

دَّريَن  امُل�سَ قدوِة  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعّي  الِكراِم عنِي العلماِء واخلطباِء الِعظاِم �ساللِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
باأعاليه، دامْت ف�سائُله ومعاليه،  الكرمَي  ه  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي  امَلوىل يو�سف 
باَع ح�سن ابن احلاّج حممد ال�صميني لفرج ابن �سليمان من اأهايل قرية بيت 
ون�سُف  غرو�ٍص  �سبعُة  قدُرُه  مببلٍغ  الكاملِة  ِتها  بعدَّ البارودِة  جميَع  اإك�سا)1( 
باملبلِغ  الكاملِة  ِتها  بِعدَّ املزبورَة  البارودَة  منه  ا�سرتى  وهو  عددّية،  غر�ٍص 
ِعّي، واأ�ْسَهد عليه  املزبوِر، وت�سلََّم منه بيِدِه باحل�صِة وامل�ساهَدِة والت�سلُِّم ال�صَّ
ِعّي وَكِفَلُه ولُدُه فّراج يف املبلِغ  َي بها، الإ�سهاَد ال�صَّ ه َقِبَلها وَر�سِ امل�سرتي اأنَّ
ة باإذِنِه له يف ذلَك،  املزبوِر ويف كلِّ جزٍء منه كفالًة �صعّيًة يف املاِل والِذمَّ
اإمهاًل  ِة �سهِر تاريخه  اأ�سهٍر ت�سي من غرَّ ِة  ٍة �ستَّ واأمهَلُه البائُع بذلَك اإىل مدَّ
ِعّي َت�سادقا على ذلَك كذلَك  ًا مقبوًل من امل�سرتي املزبوِر القبوَل ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ِعّي، وثبَت م�سموُن ذلَك  ِعّي، واأ�ْسَهد عليهما بذلَك الإ�سهاَد ال�صَّ التَّ�ساُدَق ال�صَّ

)1( قرية بيت اكسا: تقع شمال غرب بيت المقدس، الدباغ، بالدنا، ج8، ص104.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اأَْعاله  اإليه  ِعّي امل�ساِر  كلِّه لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ
ة ل�سنِة اإحدى وثماننَي واأَْلٍف.  �سابع �سهر ذي احِلجَّ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، خليل.

8/ح1

وقف 
وحب�ص 
وت�سدق 

وتاأبيد

23 ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/2م

َح�ْسِبَي اهلُل
يوَم  فيِع  ال�سَّ على  الُم  وال�سَّ الُة  وال�سَّ ال�سمائِر،  على  الواقُف  هو  مَلْن  احلمُد 
وبعَد  واأكابَر،  وُهداٍة   )...( على  هم  الَّذين  و�سحِبِه  اإله  وعلى  ائِر،  ال�صَّ ُتْبلى 
 ، مكتوَبنْيِ لدى  قد جرى  اللوازِم،  و�صوِطِه  الوقِف  ل  اأ�سْ من  الّراقُم  َرَقَمُه  ما 
ِة ثم اللزوِم يف اخل�سو�ِص والعموِم بُحْكٍم �سحيٍح حازٍم  حَّ واإْن ُحِكَمْت بال�سِّ
ِلعًا  وُمطَّ املرا�سيِم  من  رعايَتُه  للتَّحريِر  مراعيًا  حا�سٍم  لق�ساٍء  بهما  ون�سيٍب 
الأّمِة  بنَي  اجلاري  والدَّراهِم  النُّقوِد  َوْقِف  يف  القائِم  اخلالِف  مواقِف  على 
ِع كالدعائِم ِبَقْب�ص على اأقدِرهم �ِسجال  الأبراِر الأكارِم الذين هم ِلِبْنياِن ال�صَّ
ْن بيِدِه مفاتيُح  ه الغفوِر امل�ستعنُي مِمَّ الُغفران واملراحِم واأنا العبٌد الفقرُي اإىل ربِّ
الأموِر علي املوىل خالفه بالقد�ِص ال�صيِف املعموِر ُحفَّ بالرَّحمِة واخلرِي غرِي 

املح�سوِر ُعِفَي عّما َقدَّمْت يُده من ذنوِبِه واأوزاِرِه وخطاياه، مهره املعتاد. 
اإليه باملنزلِة  َب  َ َمْن تقرَّ َ اخلرَي مَلْن اختاُرُه واأحبَّه وَب�صَّ اّلذي َي�صَّ احلمُد هلِل 
باَب  و�َسَلَك  والتَّقوى،  للرَبِّ  اأهُله  مَلْن  اخلرِي  اأ�سباب  َل  و�َسهَّ والقريبِة  الرفيعة 
عاَمَل  واإلهوى،  النُّفو�ِص  ِك  �ِصْ من  فَخَل�سوا  الإخال�ِص  و�ُسُبَل  الخت�سا�ِص 
دوَر  �سُ َح  �َصَ َلِف،  بالتَّ الرِبِّ  عن  اأْم�َسَك  َمْن  وقاَبَل  باخللق،  مولُه  اأَحبَّ  َمْن 
دقاِت،  ال�سَّ بربى  وتعاىل  �سبحانه  هلِل  وعملوا  فباَدروا  دقِة،  لل�سَّ امُلت�سدِّقنَي 
اإ�صاٍف  غرِي  من  اأمواإلهم  نفاِئ�َص  فيه  فبذلوا  اهلِل،  عنَد  مبا  ورِغبوا  فتاجروا 
لأهِل  َفُطوبى  اإليها،  يرَكبوا  فلم  َغروٍر،  داُر  الدنيا  اأنَّ  وتيَّقنوا  عليها، 
وِر وهنيئًا مَلْن  قور نبيُل الأجوِر، ولهم احُلُبور باجَلزاِء الأْوىل يف داِر ال�صُّ الدُّ
عى يف املعادي زاَدُه والُب�صى للُمح�سننَي من قوِلِه عزَّ وَجلَّ للَّذيَن اأْح�َسُنوا  ادَّ
َدُه  الُم على َمْن َمَنَح اإلهباِت اخلريّيَة َمْن َق�سَ الُة وال�سَّ احُل�ْسنى وِزياَدٌة، وال�سَّ
تكِن  ل  اّلذي  حممِد  �َسيِِّدنا  امُلر�سَلِة  الرِّيِح  مَن  باخلرِي  اأجوَد  وكاَن  َلُه،  َوَو�سَ
َدَقِتِه  نيا ُت�ساوي عنَدُه قائلُة القائِل، �سلَّى اهلُل عليِه و�سلََّم، املرُء يف ِظلِّ �سَ الدُّ
يوَم الِقيامِة، وعلى اإله الأبراِر واأ�سحاِبِه الأخياِر، و�َسلِّْم ت�سليمًا كثرياً، وبعُد، 
هرُي حُمرُِّر َدقائِق التَّف�سرِي،  فلّما َعِلَم �سيُدنا ومولنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سَّ
َمْعِدُن  الأناِم،  ولِة  اأْوىل  الإ�سالم،  ق�ساِة  اأْق�سى  تقديٍر،  اأح�سَن  قواعِدِه  ُمَقّرر 
اأ�ساطنِي  ْدُر  �سَ الِكراِم،  الأنبياِء  علوِم  وارُث  والكالِم،  واأَْلٍف�سِل  واحللِم  العلِم 
احَلالِل  يُِّز  مُمَ والإْبراِم  النَّْق�ِص  ما�سي  الإ�سالم  م�سايِخ  �سيُخ  الأعالِم  العلماِء 
الِم، الَعاِل العامُل الُة واأََتُّ ال�سَّ عن احَلراِم خادُم �صيعِة امل�سطفى، عليِه ال�سَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

امُلويل  امَلوىل  ِعّي  ال�صَّ ل بنَي احلقِّ والباطِل، احلاكُم  الفا�سِ الكامُل  الفا�سُل 
مَّ  �سُ وما  يِف،  ال�صَّ بالقد�ِص  حاًل  القا�سي  زاَده  مبنال  هرُي  ال�سَّ اأَفْندي  ح�سن 
َوعيٌد،  َوْعُدها  واِل،  الزَّ قلُِّب يف  التَّ �صيعُة  انتقاٍل  داُر  نيا  الدُّ اأنَّ  واأُ�سيَف  اإليِه 
َم من  ٌر، لي�َص للعبِد فيها اإّل ما َقدَّ َ ْفُوها َكَدٌر، وَنْفُعها �صَ ديٌد، �سَ ُبها �سَ و�ُصْ
ُه من الرِبِّ، واأَْخَل�َص فيه هلِل تعاىل  الِح اأماَمه، ول ينفُعُه اإّل ما اأََعدَّ العمِل ال�سّ
و�سالمٍة  ِج�سمانّيٍة،  ٍة  حَّ �سِ يف  وهو  الكرميِة  نف�ِسِه  على  اأ�ْسَهد  الِقيامِة،  يوَم 
ِفِه  َد ما هو له وجاٍر يف ِمْلِكِه وَطْلُق ت�صُّ َق واأَبَّ دَّ ِجنانّيٍة اأّنه َوَقَف وَحَب�َص وَت�سَ
ِعّيِة، ويُدُه وا�سعٌة على ذلَك اإىل حنِي �سدوِر هذا الَوْقِف، وذلَك  وحيازِتِه ال�صَّ
يَّة عددّية )1(، يعِدُل  ْقِد، وقدُرُه مائُة غر�ٍص وع�صُة غرو�ٍص ف�سِّ جميُع املبلِغ النَّ
يف  جاريٌة  رابحٌة  ِوزانٌة   )2( ديوانية  م�صّيًة  قطعًة  ثالثنَي  منها  غر�ٍص  كلُّ 
وَحْب�سًا �صيحًا مرعّيًا ل  ًا  ِعيَّ �َصْ َوْقفًا �سحيحًا  اأْدَناه  تاريخه  يوِم  معاملِة 
ينمحي ا�ْسُمُه ول َيْنَدِر�ُص َر�ْسُمُه ول َي�سيُع عنَد اهلِل ثواُبه واأْجره بكلٍّ كلَّما َمرَّ 
َدُه واأَخلَّدُه، يجري احلالُّ على  بَّ َدُه، وحيُثما اأَتى عليِه َدهٌر واأواٌن اأَ عليِه زماٌن اأَبَّ
وَمْن عليها  الأر�َص  اهلُل  َيِرَث  اأْن  اإىل  الّداهريَن  الآبديَن، ودهَر  اأََبَد  كذلَك  ذلَك 
ِجهاٍت �صعّيٍة  على  هذا  َوْقَفُه  اإليِه  امُل�ساُر  الواقُف  اأَْن�َساأَ  الوارثنَي،  وهو خرُي 
وم�سارَف خريَيٍة منها اأنَّ امُلتويّل على َوْقِفِه هذا املعامِل يف املبلِغ املزبوِر 
ِعّيِة وَيتَّقي يف ذلَك �ُسْبَهَة الرِّبا، ويجعُل ربَح كلِّ ع�صِة غرو�ٍص  باملعاملِة ال�صَّ
ِل من ربِح املبلِغ املزبوِر اأربعة  يف كلِّ �سنٍة غر�سنِي، فيكوُن جمموُع امُلَتَح�سَّ
وع�صيَن غر�سًا، في�ِصُف امُلتويّل على هذا الَوْقِف لنف�ِسِه يف كلِّ �سنٍة غر�سنِي 
َنُهم الواقُف امُل�ساُر اإليِه  وي�ِصُف من ذلَك ثمانيَة ع�ْصَ غر�سًا لأربعة اأنفاٍر َعيَّ
ال�سيُخ يحيى ابن املرحوِم زكريا يقراأُ �سورَة ي�ص  العلماِء  للقراءِة، وهم فخُر 
الكتاِب يف كلِّ ليلٍة بعَد �سالِة  ذتنِي وفاحتِة  والإخال�ِص ثالَث مّراٍت وامُلَعوَّ
�سنٍة،  كلِّ  يف  غرو�ٍص  خم�سَة  له   َ وَعنيَّ يِف،  ال�صَّ الأق�سى  بامل�سجِد  املغرِب 
وفخُر الأئمِة ال�سيُخ يحيى ابن املرحوِم ال�سيِخ حممود الفتياين لقراءِة �سورِة 
بعَد  يوٍم  كلِّ  يف  الكتاِب  وفاحتِة  وامُلَعوِّذتنِي  مّراٍت  ثالَث  والإخال�ِص  ي�ص 
 َ يفِة وَعنيَّ خرِة ال�صَّ ِة ال�سَّ يفِة الكائنِة بداخِل ُقبَّ �سالِة الع�ِص باملغارِة ال�صَّ
الدِّم�سقيِّ  الفا�سلنَي احلاّج علي بن حممِد  �سنٍة، وفخُر  له خم�سَة غرو�ٍص كلَّ 
ذتنِي وفاحتِة الكتاِب يف لقراءِة �سورِة الفتِح والإخال�ِص ثالَث مّراٍت وامُلَعوَّ

)1( غروش فضية: معروف أن الغرش هو من الفضة أما الدينار فهو سكة ذهبية،أما الغرش العددي وهي من العمالت 
التي كانت تستخدم في فلسطين، وكان يساوي في نابلس 30 قطعة مصرية.غنايم، زهير. جباية الرسوم والضرائب من 
األراضي الزراعية في فلسطين في ظل نظام التيمار)االلتزام( والتأجير، المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ بالد الشام، 10-

14 جمادى األولى/ 1 5- نيسان 2012، ص21.
تاريخ  في  المفصل  عارف.  العارف،  مصر.  في  ضربت  التي  المصرية  العملة  ديوانية:  مصرية  قطعة   )2(

القدس،2007،ص511.
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خرِة  بِح بداخِل امِلحراِب الأحمِر الكائِن يف �سحِن ال�سَّ كلِّ يوٍم بعَد �سالِة ال�سُّ
َقَدِم  عنَد  تاِء  ال�سِّ ويف  يِف  ال�سَّ يف  ال�صيِف  امِلعراج)1(  ِة  ُقبَّ عنَد  امُل�صَّفِة 
َ لُه اأربعة  يفِة، وَعنيَّ خرِة ال�صَّ ِة ال�سَّ �سوِل، �سلَّى اهلُل عليِه و�سلََّم، بداخِل ُقبَّ الرَّ
يُخ علّي احلافُظ اخلليليُّ لقراءِة �سورِة الفتِح والإخال�ِص  غرو�ٍص كلَّ �سنٍة، وال�سَّ
وقَت  يِف  ال�صَّ الأق�سى  بامل�سجِد  يوٍم  كلِّ  يف  الكتاِب  وفاحتِة  مّراٍت  ثالَث 
اأربعة  له   َ وَعنيَّ يِف،  ال�صَّ الأق�سى  بامل�سجِد   ُ َيَتَي�صَّ مكاٍن  اأيِّ  يف  بِح  ال�سُّ
، �سلَّى اهلُل عليِه و�سلََّم، ثمَّ يف  غرو�ٍص يف كلِّ �سنٍة، واإهداُء ثواِبها حل�صِة النَّبيِّ
هرِي مبنال  �سحائِف امَلوىل الواقِف واإىل ُروِح والِدِه املرحوِم حممد اأَفْندي ال�سَّ
اإليِه  الواقِف امل�ساِر  اأَفْندي ووالدِة  اأحمد  َجدِِّه لأبيِه املرحوِم  ُروِح  زاده واإىل 
َر  ِتِه، واإن َتَعذَّ ِتِه �ساحلَة خاتون واإىل اأجداِدِه وذريَّ اآمنَة خاتون واإىل ُروِح جدَّ
ذلَك، والعياُذ باهلِل تعاىل، عاَد ذلَك َوْقفًا على الفقراِء وامل�ساكنِي اإينما كانوا، 
وحيُثما ُوِجدوا، وَمْن ل يبا�ِص القراءَة من الُقّراِء املزبوريَن ياأخْذ امُلّعنيَّ من 
قوِلِه  داخاًل يف عموِم  ُظْلمًا  الّنا�ِص  اأمواَل  ياأكُل  َكَمْن  فيكوُن  ِتِه،  مبا�َصَ غرِي 
ُه اهلُل تعاىل  َلْوَن �َسعرًيا " ويح�ُصُ تعاىل: " اإمّنا ياأكلوَن يف ُبطوِنِهْم ناًرا و�َسَي�سْ
معهم ويف زمرِتهم، والباقي من الربِح ي�سرتي بها املتويّل املزبوُر خبزاً يف 
يِف وميالأُ الزَّعابيَب وليلَة املعراِج وليلَة النِّ�سِف من �سعباَن  ليلِة امَلْوِلِد ال�صَّ
وليلَة الَقْدِر ويف يوِم عا�سوراَء ي�سرتي يف كلِّ ليلٍة من الليايل املذكورِة بع�ِص 
َط الواقُف امل�ساُر اإليِه  ِقَطٍع وي�ُصُفها على الفقراِء وامل�ساكنِي يف القد�ِص، و�َصَ
يف وْقِفِه هذا �صوطًا َن�صَّ عليها، َفَوَجَب العمُل بها وامل�سرُي اإليها، منها اأنَّ 
 ، مليٍّ كفيٍل  اأو  قويٍّ  َبَرْهٍن  اإل  املبلغ  يف  ُيعامل  ل  الَوْقِف  هذا  على  امُلتويّل 
الإدخاَل والإخراَج والتَّغيرَي والتَّبديَل يف وقِفِه هذا،  َط لنف�ِسِه  ُه �َصَ اأنَّ ومنها 
املزبوريَن  الُقّراِء  اأحٌد من  َل  َعطَّ اإهذا  ه  اأنَّ ذلَك، ومنها  ِفْعُل  بعَدُه  لأحٍد  ولي�ص 
، فيكوُن معزوًل من القراءِة املزبورِة،  القراءَة ثالثَة اأيام من غرِي ُعذٍر �صعيٍّ
فاإْن  اإليِه،  امل�ساِر  الوقِف  على  ذلَك  وُيْعَر�ُص  غرَيُه،  للقراءة  املتويّل  ُب  وُيَن�سِّ
ه ول  ُه، ومنها اأنَّ املتويّل على هذا الوقِف ل ُيعار�سُ َ �ساَء اأبقاُه واإْن �ساَء َغريَّ
ُيحا�سُبُه اأحٌد من ال�ّسادِة احُلّكاِم ذوي الإحراِم، واإنَّ كلَّ َمْن َطَلَب املتويِل يف 
فيكوُن  لغرِيِه  َهها  لُيَوجِّ حملولٍة  وظيفٍة  لأجِل  اأو  حما�سبٍة  لأجِل  الوقِف  هذا 
ُه  ه اإهذا ماَت اأحٌد من الُقّراِء َفُيَوجِّ ُب اهلِل عليِه ومالئكِتِه ور�سِلِه، ومنها اأنَّ َغ�سَ
اإليِه،  الواقِف امل�ساِر  القراءَة وُيراَجُع يف ذلَك من  ُيْح�ِسُن  ْن  مِلَ املتويّل مكاَنه 
َ غرَيُه، ومنها: كلُّ َمْن َيَتَعرَّ�ُص لأحٍد من الُقّراِء  ُه، واإْن �ساَء َعنيَّ اأَقرَّ فاإْن �ساَء 
ه  املزبوريَن من احُلّكاِم اأو برباءٍة �ُسلطانّية لي�َص له التَّ�صُُّف يف ذلَك، ومنها اأنَّ
َ التَّوليَة على َوْقِفِه هذا ِلَفْخِر اخُلطباِء الِعظاِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم ُزبدِة  َعنيَّ

تاريخ   ، العارف  العليمي، األنس، ج2، ص46؛  قبة الصخرة،  الشمالية من  الغربية  الجهة  تقع في  المعراج:  قبة   )1(
االحرم، ص75 .
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�سنَي الِكراِم يو�سف اأَفْندي ابن املرحوِم �سيِخ الإ�سالم ر�سّي الّدين اأَفْندي  امُلدرِّ
ِتِه  ْن ُيعيُِّنُه الواقُف امُل�ساُر اإليِه، ثمَّ ِمْن بعِد الواقِف ِلُذريَّ اللطفّي، ثمَّ ِمْن بعِدِه مِلَ
ه َجَعَل النَّظَر على هذا الوقِف ِح�ْسَبًة هلِل تعاىل ل�سيِخ  الذكوِر والإناِث، ومنها اأنَّ
يِف، َوَرَفَع الواقُف امل�ساُر اإليِه َيَدُه عن املبلِغ املرقوِم و�َسلََّمُه  َحَرِم القد�ِص ال�صَّ
ِعّي، ومّلا َتَّ الوقُف  �سلَُّم ال�صَّ للمتويّل َفَت�َسلََّمُه منه بيِدِه باحل�صِة واملعاينِة التَّ
باأنَّ  ُم�ْسَتِدّلً  الوقِف املر�سوِم  اإليِه عن  الواقُف امل�ساُر  َرَجَع  امِلْنوال  على هذا 
َوْقَف النُّقوِد غرُي �سحيٍح، فاأجاَب املتويّل املزبوُر باأنَّ َوْقَف النُّقوِد �سحيٌح 
امَلِلِك  رحمُة  عليِه  ُزَفَر  الإماِم  امُلْفَتَخِر  واإلهماِم  امُلْعَترَبِ  الإماِم  عنَد  م�صوٌع 
الأناِم  ولِة  ُذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  قدوِة  مولنا  لدى  ذلَك  يف  وَتراَفعا  الأكرِب، 
ِعّي امَلوىل علّي  رِِّر الق�سايا والأحكاِم عمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ حُمَ
َل  وتاأمَّ ومعاليه،  ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه،  باأعايل  الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
يف  العمُل  عليِه  مِلا  اليقنِي  من  الرِبِّ  جانُب  عنَدُه  َح  وَتَرجَّ الفريقنِي  كالِم  يف 
ِه وعموِمِه،  ِة الَوْقِف وُلزوِمِه يف ُخ�سو�سِ حَّ دياِرنا باإذِن �ُسلطاِننا، َفَحَكَم ِب�سِ
َة ل ُتفارُق اللزوَم عنَد  حَّ ُة على قوِل الإماِم املذكوِر وبناًء على اأنَّ ال�سِّ حَّ فال�سِّ
َبْدَرْي ُفقهاِء  ْدَرِي الأئمِة  اللُّْمعاَننْيِ �سَ الَبْحَرْيِن  ْيِن  احَلرْبَ اإلهماَمنْيِ  الإماَمنْيِ 
وِم الإماِم اأبي يو�سَف يعقوَب الإماِم الّثاين والإماِم حممِد  العرِب والَعَجِم والرُّ
ْبحاينُّ ُحْكمًا �سحيحًا  ال�سُّ الّرّباينُّ واللطُف  ال�ّسيبايّن، عليهما امَلنُّ  بِن احل�سِن 
الواقِع  والختالِف  باخِلالِف  عاملًا  �صعًا  معترباً  ق�ساٌء  وم�سموُنه  ًا،  ِعيَّ �َصْ
َر وَحْب�سًا  َقرَّ َوْقفًا �سحيحًا كما  املبلُغ املرقوُم  الأَ�ْسالِف، و�ساَر  الأئمِة  بنَي 
ِه  َر، ل َيِحلُّ لأحٍد ُيوؤمُن باهلِل واليوِم الآِخِر ويعلُم اأّنه اإىل ربِّ �سحيحًا كما �ُسطِّ
الكرمِي �سائٌر اأنَّ ي�سعى يف تغيرِيِه اأو تعديِلِه، وَمْن �سعى يف ذلَك فاهلُل َطليُبُه 
هو  تعاىل  اهلل  يكوُن  يوَم  الأكباِد  َعَط�ِص  يوَم  ناِد  التَّ يوَم  وَح�سيُبُه  وجُمازيِه 
ا اإْثُمُه على اّلذي ُيَبدِّلونه، اإنَّ  َلُه بعَدما �َسِمَعُه فاإمنَّ احلاكَم بنَي العباِد، وَمْن َبدَّ
رْيَراً  اهلَل �َسميٌع عليٌم، َوَوَقَع اأَْجُر الواقِف امل�ساُر اإليِه على اهلِل احَليِّ الَقّيوِم، حَتْ
يف اليوِم الّثالِث والع�صيَن من �سهِر ذي القعدِة احَلراِم ل�سنِة اإحدى وثماننَي 

واأَْلٍف. 
اأَفْندي  علّي  مولنا  اأَفْندي،  الدين  نور  مولنا  اأَفْندي،  زكريا  مولنا  �سهود: 
مو�سى  ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  مولنا  الثورّي،  علّي  ال�سيخ  مولنا  الّدّقاق، 

ال�سافعّي، ال�سيخ خليل الديرّي، خليل جلبي الرتجمان. 
يُِّد تاُج  �سنَي ال�سيخ يا�سني اأَفْندي ُمفتي ال�ّساداِت الِعظام ال�سَّ فخُر العلماِء واملدرِّ
ال�سيُخ  �سني  وامُلدرِّ العلماِء  فخُر  يِف،  ال�صَّ بالقد�ِص  الأ�صاِف  نقيُب  العارفني 
العلمّي  اأَفْندي  الوفا  اأبو  ال�سيُخ  �سنَي  وامُلدرِّ العلماِء  ، فخُر  العلميُّ اأَفْندي  عمُر 
خرِة، فخُر  اخلطيُب بامل�سجِد الأق�سى، فخُر العلماِء ال�سيُخ حممد الإماُم بال�سَّ
�سنَي الِكراِم، ال�سيُخ حممد العفيفّي، فخُر امل�سايِخ الِكراِم ال�سيُخ �سالح امُلدرِّ
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فخُر  احَلَرِم،  �سيُخ  الرحمِن  عبُد  ال�سيُخ  الِكراِم  امل�سايِخ  فخُر  احَلَرِم،  �سيُخ 
الّدين ابن تاِج  يُِّد بدُر  ال�سَّ ال�ّساداِت  امل�سايِخ ال�سيُخ حممود �سيُخ احَلَرِم، فخُر 
يُِّد خليل اآغا األي بك ال�ّسباهّية بالقد�ِص ال�صيِف،  العارفنَي، فخُر الأعياِن ال�سَّ
ولُدُه  اِن  الأَقرَّ فخُر  يِف،  ال�صَّ بالقد�ِص  با�سي  �ِص  حُمْ اآغا  علّي  الأعياِن  فخُر 

ح�سني جلبي، فخُر الف�سالِء ال�سيُخ فخر الّدين اللطفّي، فخُر الأفا�سِل ال�سيُخ 
حممد  ال�سيُخ  اخلليلّي،  كماُل  ال�سيُخ  اخلليلّي،  اأمني  ال�سيُخ  اللطفّي،  ح�سن 
الأدهمّي، فخُر اخلطباِء ال�سيُخ عزُّ الّدين اخلطيُب، فخُر ال�ساحلنَي ال�سيُخ اأحمد 
، ال�سيُخ  امَلَعِرّي، فخُر الأئمِة ال�سيُخ حممد احلامدّي، ال�سيُخ َزْيُن العرِب اللطفيُّ
ال�سيُخ حممد  العفيفّي،  الرحمِن  ال�سيُخ عبُد  اإ�سحاق،  يُِّد  ال�سَّ الفتيايّن،  اهلِل  ِهبُة 
اهلِل،  فتُح  ال�سيُخ  ّزاِق،  الرَّ عبُد  ال�سيُخ  داوَد،  ال�سيِخ  ابن  يون�ُص  ال�سيُخ  الع�سلّي، 

ال�سيخ عبُد اهلل اللطفّي. 

9/ح1

زواج 
احلاّج 
حممد 

بن علي 
الفتياين 

مبخطوبته 
عائ�سة 

بنت احلاّج 
اإ�سماعيل 

الرومي

ة  4ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/13م

الفتيايّن  علي  بن  حممد  احلاّج  َج  َتَزوَّ اأَفْندي،  يو�سف  ومولنا  �َسيِِّدنا  لدى 
عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  الرُّوميِّ  اإ�سماعيل  احلاّج  بنت  عائ�سة  مبخطوبِتِه 
نبيِّه  ِة  اهلِل تعاىل، وُح�ْسِن توفيِقِه و�ُسنَّ اأ�سدقها على بركِة  ِعّيِة،  ال�صَّ املوانِع 
احلالُّ  عدديٌة،  غرو�ٍص  ع�صُة  ُجملُته  داقًا  �سَ و�سلََّم،  عليِه  اهلُل  �سلَّى  حممد، 
فيِه  ذكُرُه  الآتي  وكيِلها  باعرتاِف  بيِدها  مقبو�سٌة  غرو�ٍص  خم�سُة  ذلَك  من 
لٌة عليِه  ُموؤَجَّ بعَد احلالِّ خم�سُة غرو�ٍص عددّيٌة  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ اِف  بالْعرِتَ
فخُر  وكيُلها  كذلَك  ذلَك  على  بذلَك  منه  َجها  َزوَّ طالٍق،  اأو  مبوٍت  الِفراِق  اإىل 
يُخ ح�سن بن نا�ص الديرّي الثابُت وكالُته  احُلّفاِظ ِلِكتاِب اهلِل تعاىل امُلنرِي ال�سَّ
ب�َسهاَدِة كلِّ واحد من  داِق  ال�سَّ ِل  ُمَعجَّ وِبَقْب�ص  عنها يف ذلَك ويف العرتاِف 
ِعّيَة، زواجًا �سحيحًا  اأحمد املعرفَة ال�صَّ �سليماَن ابن احلاّج علّي وح�سن بِن 
ة احَلراِم من �سهوِر  رْيَراً يف رابع ذي احِلجَّ ًا مقبوًل من الزَّوِج املزبوِر، حَتْ ِعيَّ �َصْ

�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
له، نور الدين اأَفْندي، ويّل الدين اأَفْندي، حممد  �سهود: ال�سيخ زكريا كاتب اأ�سْ
اأبو  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  الثورّي،  علي  اأَفْندي،  اهلل  هبة 

ال�سعود، خليل جلبي. 

10/ح1

ار  اأَقرَّ
واعرتاف 
ببيع ملك 

امراأة 
لولدها

27ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/6م

َوَقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  ة  ُحجَّ هِذِه 
مبحرو�سِة  الزَّهراِء  ِة  النَّريِّ ريقِة  الطَّ ِفِل  وحَمْ الغّراء،  يعِة  ال�صَّ مبجل�ِص  َر  وحَترَّ
يِف وامَلْعبِد العايل امُلنيِف، اأَجلَّه اهلُل تعاىل، لدى �سيِِّدنا ومولنا  القد�ِص ال�صَّ
بالإحكاِم،  والأحكاِم  الق�سايا  ِر  حُمرَّ الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  فخِر 
ه الكرمَي  ع َخطُّ ِعّي امَلوىل علّي اأَفْندي امُلَوقَّ عمدِة العلماِء الأعالِم، احلاكِم ال�صَّ
ْت واعرتفْت �َسْعُد الرَّجا بنت فخِر  باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، اأَقرَّ
ُمعترَبٍة �صعًا، ال�ّصابّي وهي بحالٍة  احلنَي احلاّج م�سطفى  الأتقياِء وال�سّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 38
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا اأّنها باعْت  ِعيَّ هوُد: والُدها واأخوها �سقيُقها حممد تعريفًا �َصْ وَعرََّف بها ال�سُّ
ِفها  ولَدها املدعوَّ يو�سَف بن حبيب ما هو لها وجاٍر يف ِمْلِكها وُمطلُق ت�صُّ
ة ال�ّسائعِة َوَقْدُرها النِّ�سُف اثنا ع�َص  ِعّية، وذلَك جميُع احُل�سَّ وحياَزِتها ال�صَّ
َحلَّة النَّ�سارى املحدودِة  يِف مِبَ قرياطًا من جميِع الّداِر الكائنِة بالقد�ِص ال�صَّ
ِقْبلًة بُزقاٍق غرِي النَّافذ وفيه الباُب، و�صقًا ٌزقاٌق غرُي النَّافذ، و�سماًل حاكورُة 
احلاّج م�سطفى املزبوِر، وغربًا بداِر ياقوت النَّ�صايّن �ِصْكة يو�سف املزبوِر 
ومنافِعِه  وحدوِدِه  وطرِقِه  كلِّه  ذلَك  حقوِق  بجميِع  الباقي  النِّ�سِف  ِبَحقِّ 
ومرافِقِه، وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإليِه بكلِّ حقٍّ هو لذلَك، املعلوُم كذلَك عنَدهما 
ْت  ها اأَْبَراأَ ِعّي النايَف للجهالِة بثمٍن قدُرُه اأربعون غر�سًا عدديٌة، واأنَّ الِعْلَم ال�صَّ
البيُع  َدَر  و�سَ ِعّي،  ال�صَّ ريِق  بالطَّ ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  املزبوِر  الثَّمِن  من  َته  ِذمَّ
بيَنهما يف ذلِك بقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤَْية 
واعرتافًا  اإقراراً  منهما  َترا�ٍص  عن  بالأبدان  ِق  والتَّفرُّ ِعّيِة،  ال�صَّ واملعرفِة 
ِعّي، َت�ساَدقا  َقنْيِ من يو�سَف املزبوِر التَّ�سديَق ال�صَّ دَّ �سحيَحنْيِ �صِعْينَيِ ُم�سَ
ِعّي امُل�ساِر اإليِه  على ذلَك كذلَك، وثبَت م�سموُن ذلَك لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ
القعدِة  والع�صين ذي  ال�سابع  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  النَِّعم عليِه،  اهلُل  خلَّد 

احَلراِم من �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين اأَفْندي، ويّل الّدين اأَفْندي، فتح اهلل الّديرّي، علّي 
اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، خليل جلبي الرّتجمان،  اأَفْندي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

10/ح2

�صاء َكْرم 
اأَ�ْسَجار 
باأر�ص 

ال�سالحية

27 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/6م

بن  رجب  املدعوُّ  الرَّجُل  ا�سرتى  ُه:  ِعزُّ داَم  اأَفْندي  علّي  و�َسيِِّدنا  مولنا  َلدى 
يو�سف مباله لنف�ِسِه دوَن غرِيِه من احلاّج اأبي بكر ابن احلاّج علي بن ديب، 
ِعّيِة، ومنتقٌل اإليِه  ِفِه وحيازِتِه ال�صَّ فباَعُه ما هو له وجاٍر يف ِمْلِكِه وَطْلُق ت�صُّ
ه  ٍة �صعيٍة �سابقٍة على تاريخه اأْدَناه، وبع�سُ ِعّي مبوجِب ُحجَّ بالبتياِع ال�صَّ
اإىل حنِي �سدوِر  عليِه  وا�سعٌة  ويُدُه  املزبوِر  والِدِه  ِقَبِل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرِث 
ة ال�سائعِة  هذا البيِع دوَن امُلعار�ِص واملنازِع له يف ذلَك، وذلَك جميُع احُل�سَّ
الغرا�ِص  جميِع  من  قرياطًا  وع�صين  اأربعة  ل  اأ�سْ من  قراريَط  ع�صُة  َوَقْدُرها 
والَلْوِز واجَلْوِز  ّماِن  الِعنِب والتِّنِي والزَّيتوِن وامُل�سم�ِص وال�سويدا واخلوِخ والرُّ
لٍَّة  يِف املعروفِة يف حَمِ الحيِة بظاهِر القد�ِص ال�صَّ القائِم اأ�سوله باأر�ِص ال�سَّ
باملقّطِع بالقرِب من املعزيِن �ِصكة ُوّراِث احلاّج علّي بن ديب بحقِّ الباقي، 
املغاربِة  َوْقِف  اأر�ٌص جاريٌة يف  َكْرم حممد عمرية، و�صقًا  ِقْبلًة  ذلَك  ويُحدُّ 

رُب ال�ّسالُك وفيه الباُب، وغربًا كذلَك وتاُمُه َكْرم اأولِد �صوٍق، و�سماًل الدَّ
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يِخ فخِر الّدين  دقاِت احَلَكمّية )1( بيِد ال�سَّ الدَّرُب ال�ّسالُك وَكْرم جاٍر بوْقِف ال�سَّ
اللطفّي بجميِع حقوِق ذلَك كلِِّه وطرِقِه وحدوِدِه ومنافِعِه ومرافِقِه ومنافِعِه، 
ِعّي بثمٍن  وما ُن�ِسَب اإليِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلَك �صعًا، املعلوُم كذلَك الِعلَم ال�صَّ
قدُرُه خم�سُة وع�صون غر�سًا عدديٌة، منها حاّل مقبو�سًة بيِد البائِع املرقوِم 
ة امل�سرتي من كلِّ جزٍء  ِعّي، وُبرَِّئْت بذلَك ِذمَّ باحل�صِة واملعاينِة القب�َص ال�صَّ
َدَر البيُع الباتُّ  ِعّي براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سَ ريِق ال�صَّ ِعّيَة بالطَّ الرباءَة ال�صَّ
بيَنهما يف ذلَك باإيجاب وقبوٍل وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ بعَد الروؤَْية 
ِق بالأبدان عن ترا�ٍص بيَنهما، وحيُثما كاَن يف ذلَك  ِعّيِة والتَّفرُّ واملعاينِة ال�صَّ
ًا، وَت�سادقا على  ِعيَّ من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سماُنُه لزٌم حيُث يجُب �صعًا، ُثُبْوتًا �َصْ
ِعّي امل�ساِر اإليِه،  ذلَك كذلَك، وثبَت م�سموُن ذلَك كذلَك لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ
رْيَراً يف ال�سابع والع�صين ذي القعدِة  ًا، حَتْ ِعيَّ دامْت ِنَعُم امَلوىل عليِه، ُثُبْوتًا �َصْ

احَلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأَْعاله، ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

دعوى10/ح3
5 ذو القعدة 

�سنة 1081هـ/ 
1671/4/15م

اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ِص  ُه  اأنَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
تعاىل لدى مولنا و�َسيِِّدنا الَعاِل الكبرِي العامِل النِّْحريِر حُمرِِّر َدقائِق التَّف�سرِي 
ُمَقّرر قواعِدِه اأح�سَن تقديٍر، اأَْق�سى ق�ساِة الإ�سالم اأْوىل ولِة الأناِم َمْعِدِن العلِم 
اأ�ساطنِي العلماِء الأعالِم  ْدِر  الِكراِم، �سَ واحُلْكِم واأَْلٍف�سِل، وارِث علوِم الأنبياِء 
ل بنَي احلقِّ  �سيِخ م�سايِخ الإ�سالم الَعاِل الكبرِي العامِل الفا�سِل الكامِل الفا�سِ
باأعايل  الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علّي  امَلوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  والباطِل، 
الوكيِل  اخلزرجّي  بك  حممد  اأْقرانه  فخِر  ومعاليه،  ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه، 
ِعّي عن اأحمد جلبي ال�ّساكِن بُق�ْسطنطينّيَة املحمّيِة، واأَْبَرَز من يِدِه �سورَة  ال�صَّ
ِة رجب ل�سنِة ت�سٍع و�سبعني واأَْلٍف، ومن  َخٍة يف ُغرَّ براءٍة �صعّيٍة �ُسلطانّيٍة ُموؤرَّ
ِلِه اأحمد جلبي املزبوِر  لطانّيَة )2( اأَْنَعَمْت على موكِّ َدقاِت ال�سُّ م�سموِنها اأنَّ ال�سَّ
امُلّعنيَّ  يِف مبعلوِمها  ال�صَّ بالقد�ِص  الكائنِة  الِقيامِة  بكني�سِة  البوابِة  بوظيفِة 
وقيدت  خندان  حملوِل  عن  َثراها  طاَب  �سلطان  خا�سكي  املرحومِة  َوْقِف 
الأماثِل  فخُر  اأْدَناه  تاريخه  يوَم  َح�َصَ  املحفوِظ،  ِجِل  بال�سِّ الرباءِة  �سورَة 
يُِّد خليل ابن املرحوِم ال�سيِخ يو�سف اخلزرجّيواأَْح�َصَ مَعه فخر والأعياِن ال�سَّ

)1( الصدقات الحكمية: هي األوقاف التي حبست على الكعبة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. سجل القدس 150، 
ص20.

)2( الصدقات السلطانية: ما يأتي من ما هو مخصص من الصرة الرومية التي يدفعها السلطان العثماني ألهل القدس 
من العلماء والفقراء والمجاورين باإلضافة لألوقاف التي أوقفها على أهل العلم واألعيان. ربايعة، ابراهيم، سجل محكمة 

القدس الشرعية العثمانية ، سجل 152،دار الشيماء،2011، ص63.
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جلبي  اأحمد  عن  الوكيِل  اخلزرجيِّ  بك  حممد  عن  الوكيَل  بك  اأحمد  اأْقرانه   َ
�سلطانّيًة)1(  براءاٍت �صيفًة  يِدِه  يُِّد خليٌل من  ال�سَّ واأَْبَرَز  بُق�سطنطينة،  ال�ّساكِن 
ناٍت وظيفَة البوابِة بكني�سِة الِقيامِة وقَف املرحومِة املغفوِر له �سلطاِن  ُمت�سمِّ
عليه  خان  �سليماَن  لطاِن  ال�سُّ وامُلْلحدين  الُكفِر  قامِع  واملجاهديَن  الُغزاِة 
يِِّد خليٍل عن اأبيِه عن َجدِِّه، وهم  الرَّحمُة والرُّ�سواِن مبعلوِمها ُمَقّررًة با�ْسِم ال�سَّ
ًة تزيُد على مائِة �سنٍة �سابقٍة التاريَخ على  مت�صِّفوَن يف الوظيفِة املذكورِة ُمدَّ
تاريخه، واأنَّ خندان املزبوَر ل ُي�ْسَبْق له َقطُّ ت�صٌُّف يف البوابِة املذكورِة، واأنَّ 
َر يف وظيفِة الي�سقجيِة ول يكْن له ا�ْسٌم ول َيْعِرُف بها،  حمداَن كاَن �سابقًا َتَقرَّ
خًا يف عا�ِص ذي  يُِّد خليٌل من يِدِه اأمراً �صيفًا �ُسلطانّيًا ُموؤرَّ ثمَّ اأَْبَرَز اأي�سًا ال�سَّ
البوابِة  اأنَّ وظيفَة  واأَْلٍف، من ُخال�سِة م�سمونِه  ثمانني  ل�سنِة  احَلراِم  القعدِة 
املعلوِم  لها من  �سليماَن خان مبا  لطاِن  ال�سُّ املرحوِم  َوْقُف  الِقيامِة  بكني�سِة 
اأناطويلٍّ  وقدُرُه يف كلِّ يوٍم قطعٌة م�صّيٌة ُمقدَّرٌة وم�سطورٌة بدفرِت حما�سبٍة 
الرباءاِت  مبوجِب  ِه  َجدَّ عن  اأبيِه  عن  خليٍل  يِِّد  ال�سَّ با�ْسِم  الَعِلّيِة  لطنِة  ال�سَّ بداِر 
املزبوِر،  يو�سَف  يِخ  ال�سَّ ابن  خليِل  يِِّد  ال�سَّ بيِد  امُلخلَّدِة  لطانّيِة  ال�سُّ ال�صيفِة 
اأحمد  براءِة  �سورَة  الّتاريِخ  عن  ُخ  امُلوؤرَّ لطاينُّ  ال�سُّ يُف  ال�صَّ الأمُر  وَجَرى 
املزبوِر،  بك  حممد  عن  الوكيِل  بك  اأحمد  ِبَوْجِه  بق�سطنطينّيَة  ال�ّساكِن  جلبي 
ًا، فعنَد ذلَك َطَلَب  ِعيَّ ، ول ُيْبِد يف ذلَك َقْطعًا �َصْ لطاينِّ يِف ال�سُّ اأَْذَعَن لالأمِر ال�صَّ
ِجِل املحفوِظ  يِف بال�سِّ ِعّي َقْيَد الأمِر ال�صَّ يُِّد خليٌل من مولنا احلاكِم ال�صَّ ال�سَّ
ِجِل  يِف بال�سِّ ِعّي تقييَد الأمِر ال�صَّ والعمَل مب�سموِنِه، َفاأََمَر مولنا احلاكُم ال�صَّ
َق  املحفوِظ، َفُقيَِّد يف يوِم تاريخه اأْدَناه، واأُْلِزَم العمَل مبقت�ساُه، ثمَّ ُحرَِّر وُدقِّ
الِفخاِم  والأ�صاِف  والأعالِم  العلماِء  من  ِعّي  ال�صَّ احلاكُم  مولنا  وا�ْستْخرَبَ 
يِف عن الوظيفِة املزبورِة وعن التَّ�صُِّف فيها قدميًا  القاطننَي بالقد�ِص ال�صَّ
لطاِن �سليماَن اأم َوْقُف خا�سكي �سلطان  وحديثًا، وهل هي َوْقُف املرحوِم ال�سُّ
؟ وهل �َسَبَق خلنداَن َت�َصٌُّف فيها اأم لغريه؟ وكيف تعهدون بذلك؟ فاأخربوه 
ال�سيه يو�سف اخلزرجي  بُن  يُِّد خليُل  ال�سَّ ُمَت�َصٌِّف فيها  الوظيفَة  باأنَّ  جميعًا 
بالرباءاِت  �سنٍة  مائِة  على  تزيُد  ًة  ُمدَّ ِفهم  ت�صُّ يف  واأّنها  َجدِِّه،  عن  اأبيِه  عن 
املرحوِم  َوْقِف  يف  جاريٌة  ها  واأنَّ ِعّيِة،  ال�صَّ كاِت  والتَّم�سُّ لطانّية  ال�سُّ يفِة  ال�صَّ
، واأّنه ل َي�ْسِبُق خلنداَن لطاِن �سليماَن خان ل يف َوْقِف خا�سكي �ُسلطان)2( ال�سُّ

)1( البراءة الشريفة السلطانية: مرسوم سلطاني يقضي بتعين أو تنصيب في وظيفة ما. ربايعة، ابراهيم. سجل محكمة 
القدس الشرعية العثمانية، رقم 155، 2013، ص185.

سْتها في القدِس الشريِف  )2( وقُف خاصكي سلطان: وقُف زوجِة السلطاِن سليمان القانونيِّ على العمارِة العامرِة التي أسَّ
وما زالْت تعمُل حتى اليوم؛ وهي زوجة السلطان سليمان واسمها روكسالنة وهي يهودية من أصل بولوني قد اتخذت في 
القدس عام 1551 تكية هامة هي تكية خاصكي سلطان، والتي شملت مسجداً ورباطاً ومدرسة وخاناً ومطبخاً يزود طلبة 
العلم والمتصوفين والفقراء بوجبات مجانية. كارين أرمسترونج، القدس مدينة واحدة عقائد ثالث، ترجمة فاطمة نصر 

ومحمد عناني، دار سطور للنشر- القاهرة، 1998، ص528.
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ًا، ومّلا َظَهَر ذلَك  ِعيَّ َت�َصٌُّف يف الوظيفِة ول لغرِيِه بوجٍه من الوجوِه اإخباراً �َصْ
ُه  َوَجدَّ يَِّد خلياًل ووالَدُه  ال�سَّ باأنَّ  اإليِه  ِعّي امل�ساِر  ال�صَّ َح ملولنا احلاكِم  �سَ واتَّ
لطانّيِة  يفِة ال�سُّ ًة تزيُد على مائِة �سنٍة بالرباءاِت ال�صَّ ُمت�صِّفون يف الوظيفِة مدَّ
تاريِخ  عن  التاريخ  ِخ  املوؤرَّ لطايّن  ال�سُّ يِف  ال�صَّ والأمِر  ِعّيِة  ال�صَّ كاِت  والتَّم�سُّ
اأحمد  اأنَّ  الوكيِل  اأحمد بك وكيِل  ِلِه عن  ُمَوكِّ ِل  ُمَوكِّ اأحمد جلبي  براءِة  �سورِة 
اّلً يكوُن اأنَّ خنداَن ل َي�ْسِبُق له ت�صٌُّف يف الوظيفِة ول  جلبي لْن ُي�سادَف حَمِ
لطاِن �سليماَن ل َوْقِف خا�سكي  لغرِيِه ولكوِن اأنَّ الوظيفَة جاريٌة يف َوْقِف ال�سُّ
الأمِر  يِِّد خليٍل مبوجِب  ال�سَّ با�ْسِم  َدٌة  وُمَقيَّ ُمَقّررٌة  الوظيفَة  اأنَّ  �ُسلطان، ولكوِن 
ِلِه، ومبوجِب  ِل موكِّ خ التاريُخ عن تاريِخ �سورِة موكِّ لطايّن امُلوؤرَّ يِف ال�سُّ ال�صَّ
َعرُّ�ِص له  ِعّيِة امُلخلَّدِة بيِدِه، وُمِنَع من التَّ كاِت ال�صَّ لطانّيِة والتَّم�سُّ الرباءاِت ال�سُّ
واأَْبقى  وَقْب�ِص معلوِمها، تعريفًا وَمْنعًا �سحيَحنْيِ �صعْينَيِ مقبوَلنْيِ �صعًا، 
يًِّد خلياًل  ال�سَّ النَِّعم عليِه،  اهلُل تعاىل  اإليِه خلَّد  ِعّي امل�ساُر  ال�صَّ مولنا احلاكُم 
لطانّيِة  ال�سُّ َرُه فيها مبوجِب الرباءاِت  ِفِه يف الوظيفِة املذكورِة وَقرَّ على ت�صُّ
كلِّ  يف  معلومها  ِبَقْب�ص  له  واأَِذَن  ِعّيِة،  ال�صَّ كاِت  َم�سُّ والتَّ اخلاقانّيِة  والأوامِر 
ًاٍت  ِعيَّ كاِت امُلخلَّدِة بيِدِه اإبقاًء وتقريراً واإْذَنًا �سحيحاٍت �َصْ َم�سُّ �سنٍة مبوجِب التَّ
اإحدى وثمانني  القعدِة احلراِم ل�سنِة  رْيَراً يف خام�ِص ذي  مقبولٍت �صعًا، حَتْ

الِة.  يفِة املحمدّيِة على �ساحِبها اأف�سُل ال�سَّ واأَْلٍف من اإلهجرِة ال�صَّ
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الّديرّي، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، مولنا 
الفتح  اأبو  ال�سيخ  ّقاق، مولنا  الدَّ ال�سيخ علّي  الّديرّي، مولنا  اهلل  ال�سيخ فتح 
اأبو  ال�سيخ  الّديرّي،  خليل  ال�سيخ  مولنا  ال�سافعّي،  مو�سى  ال�سيخ  الثورّي، 

ُجمان.  ال�سعود الّدجايّن، خليل جلبي الرتَّ

11/ح1

زواُج 
اأحمد ب�سه 
بن حممد 
الدقمقجي 
مبخطوبِتِه 

احُلْرَمة 
الكاملِة 
املدعوِة

ختاُم ذِي القعدِة 
�سنَة 1081هـ/ 
1671/4/9م

حممِد  بُن  ب�سه  اأحمد  اِن  الأَقرَّ فخُر  َج  َتَزوَّ ِعّي:  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  َلدى 
ِة بدري خاتون بنِت ح�سنِي  الكاملِة املدعوُّ احُلْرَمة  الدقمقجّي)1( مبخطوبِتِه 
ِعّيِة اأ�سدقها على بركِة  ب�سه البيطاِر املراأِة الكاملِة اخلاليِة عن املوانِع ال�صَّ
و�سلََّم،  عليِه  اهلُل  �سلَّى  حممٍد،  نبيِِّه  ِة  و�ُسنَّ توفيِقِه  وُح�سِن  وعوِنِه  تعاىل  اهلِل 
اأو  مبوٍت  الِفراِق  اإىل  عليِه  لها  لٌة  ُموؤَجَّ عددّيٌة  غر�سًا  خم�سون  ُجملُتُه  داقًا  �سَ
والُدها  كذلَك  ذلَك  على  بذلَك  منُه  َجها  َزوَّ ِعّي،  ال�صَّ اأجيَل  التَّ بائٍن،  َطالٍق 
الثابُت وكالُتُه عنها يف ذلَك، ويف العرتاِف  ح�سنُي املزبوُر بالوكالِة عنها 
داِق ِب�َسهاَدِة كلِّ واحد من غ�سباَن ب�سه بِن اأحمد ال�سافوتّي  ِم ال�سَّ ِبَقْب�ص ُمَقدَّ
ًا ِعيَّ ًا وزواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ وم�سطفى بِن دروي�ٍص العارَفنْيِ بها ُثُبْوتًا �َصْ

)1( الدقمقجي: لم اعثر عليها. ولكن الدقماق: هي قطعة خشبية صلبية بشكل أسطواني تطرق على أزميل وتستخدم لعملية 
الطرق، ولذلك قد يكون معنى دقمق المسؤول عن طائفة الدقاقين أو )النجارين( في مدينة القدس.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

َبْدرى 
خاتوٍن 

بنِت 
ح�سني ب�سه 

البيطار

ة  رْيَراً يف ِختاِم ذي احِلجَّ ِعّي، حَتْ مقبوًل من الزَّوِج املزبوِر لنف�ِسِه القبوَل ال�صَّ
احَلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

�سهود: زكريا، نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 
ُجمان.  مو�سى، ال�سيخ خليل، خليل جلبي الرتَّ

11/ح2

زواج علي 
بن ح�سني 
الرومي 

مبخطوبته 
اآمنة بنت 

يو�سف

ة  غرة ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

علّي  امَلوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الَفّهامِة  الُعمدِة  الَعاّلمِة  و�َسيِِّدنا  مولنا  َلدى 
الرجُل املدعوُّ علّي بُن  َج  َتَزوَّ اأَْعاله،  ه باأعايل نظرِيِه، داَم  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي 
ح�سنٍي الرُّومّي مبخطوبِتِه اآمنَة بنِت يو�سَف املراأِة الكاملِة اخلاليِة عن املوانِع 
حممٍد،  نبيِِّه  ِة  و�ُسنَّ توفيِقِه  وُح�ْسِن  وعوِنِه  اهلِل  بركِة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ
داقًا ُجملُتُه ثالثون غر�سًا، احلالُّ من ذلَك ع�صون  اهلُل عليِه و�َسلََّم، �سَ �سلَّى 
غر�سًا مقبو�سٌة بيِدها باعرتاِف وكيِلها والِدها الآتي ذكُرُه فيِه بذلَك العرتاَف 
الِفراِق  اإىل  عليِه  لها  َلٌة  ُموؤَجَّ غرو�ٍص  ع�صُة  احلالِّ  بعَد  والباقي   ، ِعّي(  )ال�صَّ
بالوكالِة  املزبوُر  والُدها  كذلَك  ذلَك  بذلَك على  منه  َجها  َزوَّ َطالٍق،  اأو  مبوٍت 
داِق  ال�سَّ ِل  ُمَعجَّ وِبَقْب�ص  العرتاِف  ذلَك، ويف  عنها يف  َوكالُتُه  الّثابُت  عنها 
ب�َسهاَدِة كلِّ واحد من َكْرم بِن اإبراهيم الَغزِّيِّ وحممِد بِن عمَر العارَفنْيِ بها، 
ًا مقبوًل من  ِعيَّ ًا وزواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ وبتعريِف �سقيِقها اإبراهيم تعريفًا �َصْ
ة من �سهوِر �سنة اإحدى  ِة ذي احِلجَّ رْيَراً يف ُغرَّ ًا، حَتْ ِعيَّ الزَّوِج لنف�ِسِه قبوًل �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، اأبو 

ُجمان.  الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، خليل جلبي الرتَّ

11/ح3

�سهادة 
اإمراأة 

ة  برباءة ِذمَّ
مطلقها

ة  2ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/11م

و�َسيِِّدنا  مولنا  َلدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعّي  افتخاِر ق�ساِة الإ�سالم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ه الكرمُي باأعاليِه، دامْت ف�سائُلُه ومعاليه، اأ�ْسَهد  ع َخطُّ امَلوىل علّي اأَفْندي امُلَوقَّ
عليِه فخَر امُل�ستغلنَي ال�سيَخ ف�سَل اهلِل ابن املرحوِم فخِر امل�سايِخ الِكراِم ُنخبِة 
الأولياِء الِعظاِم ال�سيِخ اأبي الف�سِل الّدجايّن، وهو بحاٍل ُيعَترَبُ �صعًا من غرِي 
تَّ را�سيَة بنَت فخِر امل�سايِخ  اإكراٍه له يف ذلَك ول اإجباٍر اأّنه َطلََّق زوجَتُه ال�سِّ
ثالثًا  َطالقًا  والإ�سابِة  بها  الدُّخوِل  َقْبَل  البالِغ  الِبْكِر  الدَّجاينِّ  اأحمد  ال�سيِخ 
الّثابَت وكالُتُه عنها  اأحمد املزبوَر بالوكالِة عنها  ال�سيَخ  اأ�ْسَهد عليِه والَدها 
فيما ياأتي بياُنه فيه ب�َسهاَدِة كلِّ واحد من �سليماَن بِن ُغَنْيٍم واحلاّج حمموَد 
َلَتُه اأبراأْت  ًا اأنَّ ابنَته موكِّ ِعيَّ ابن احلاّج اأحمد اللمداينَّ العارَفنْيِ بها ُثُبْوتًا �َصْ
داِقها، وقدُرُه مائُة غر�ٍص  ِر �سَ ة ُمَطلِِّقها ال�سيِخ ف�سِل اهلِل املزبوِر من ُموؤَخَّ ِذمَّ
ًا، وقب�َص ال�سيُخ ف�سُل اهلِل املزبوِر  ِعيَّ قًا �َصْ ًا ُم�سدَّ ِعيَّ اإبراًء �َصْ ٌة عدديٌة  يَّ ف�سِّ
ِد التَّفقُّ للُمطلََّقِة املزبورِة من  َدَفَعُه  اأحمد املرقوِم نظرَي ما كاَن  ال�سيِخ  من 



43عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

باحل�صِة  بيِدِه  عدديًة  ّيًة  ف�سِّ غر�سًا  ع�صين  املعتادِة  والأعياِد  واملوا�سِم 
اإ�سهاداً  اأْن ل َحقَّ لُه ِقَبَلها ب�سبِب ذلَك  ًا، واأ�ْسَهد عليِه  ِعيَّ واملعاينِة قب�سًا �َصْ
ًا ُم�سدَّقًا �صعًا َت�سادقا على ذلَك كذلَك، وثبَت م�سموُن ذلَك كلِِّه َلدى  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً  ًا، حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�ساِر اإليِه خلَّد اهلُل النَِّعم عليِه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكِم ال�صَّ

ة ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  يف ثاين ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، 

ُجمان.  ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، خليل جلبي الرتَّ

11/ح4
دعوى 

على ملكية 
وقف

27 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/6م

و�َسيِِّدنا  مولنا  َلدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعّي  افتخاِر ق�ساِة الإ�سالم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم، احلاكِم ال�صَّ
ومعاليه،  ف�سائُله  دامْت  باأعاليه،  الكرمَي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علّي  امَلوىل 
عى الرَّجُل املدعوُّ بالأ�ستاِذ خلف بِن الأ�ستاِذ نا�ِص الّدين الزردكا�سّي )1(  ادَّ
الأعلى  َجدِِّه  َوْقِف  ِعّي على  ال�صَّ ًا من مولنا احلاكِم  ِعيَّ �َصْ ناظراً  املن�سوُب 
لأبيِه احلاّج قا�سم الزردكا�سّي على اأخيِه لأبيِه املدعوِّ بالأ�ستاِذ اأحمد، وقال 
َوْقِف احلاّج قا�سم املرقوِم جميُع  اأنَّ من اجلاري يف  يف تقريِر دعواُه عليِه 
املال�سِق  الَبدِّ  وجميُع  مرزباَن  بَخطِّ  يِف  ال�صَّ بالقد�ِص  البناُء  القائمِة  الّداِر 
رُب  الدُّ ِقبلًة  عِة، وَيُحدُّ ذلَك  قّيِة بالُقرِب من املربَّ ال�صَّ للّداِر املزبورِة باجلهِة 
َوْقٍف  داُر  داُر عمر احللبّي، و�سماًل  الَبدُّ وتاُمُه  الباُب، و�صقًا  ال�ّسالُك وفيه 
بيِد ابن احلنبلّي، وغربًا َبدٌّ بيِد ال�سيِخ ِعزِّ الّدين بجميِع حقوِق ذلَك كلِِّه ُوِقَف 
ِتِه وَعِقِبِه، واأنَّ امُلدََّعى عليِه وا�سٌع يَدُه على ذلَك بغرِي  عليِه وعلى اأولِدِه وذريَّ
جلهِة  اإليِه  ذلَك  وبت�سليِم  جميعًا  ذلَك  عن  َيِدِه  برفِع  وُيطالُبُه   ، �صعيٍّ طريٍق 
َوْقِف احلاّج قا�سِم الزردكا�سّي املرقوِم، و�ساأَل �سوؤاله عن ذلَك، �ُسِئَل فاأجاَب 
امُلدَِّعي  من  وَطَلَب  َملُِّك  التَّ بطريِق  ذلَك  على  يَدُه  وا�سٌع  ه  واأنَّ لذلِك،  بالإنكاِر 
املرقوِم بيِّنًة َت�سهُد له ِبِطْبِق دعواُه، فاأَْح�َصَ كلَّ واحد من اأحمد بِن م�سطفى 
باأنَّ  �سنبطيه  بِن مو�سى  الرَّحمِن  احِل�سبايّن وعبِد  بِن �سالِح  ّجاِر ومو�سى  النَّ
�َسهاَدًة  املزبوِر  قا�سم  احلاّج  َوْقِف  يف  ذلَك  جاٍر  لها  املال�سَق  والَبدَّ  الّداَر 
دافعًا  �َسهادِتهْم  يف  ُيْبِد  فلم  املرقوِم،  عليِه  امُلدََّعى  بوجِه  �صعّيًة  �سحيحًة 
وما  ذلَك  م�سموُن  َثَبَت  ومّلا  ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل  بذلَك  �سهادُتهْم  َفُقِبَلْت  ًا،  ِعيَّ �َصْ
دامْت  عليِه،  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  َلدى  ِعّية  ال�صَّ البيِّنُة  به  قامْت 
ًا اأََمَر امُلدَّعى عليِه  ِعيَّ ًا وَحَكَم مبوجِبِه ُحْكمًا �َصْ ِعيَّ ِنَعُم امَلوىل عليِه ُثُبْوتًا �َصْ
ًا  ِعيَّ املرقوِم بَرْفِع َيِدِه عن ذلَك وبت�سليِمِه للّناظِر املرقوِم جِلهِة الَوْقِف اأمراً �َصْ
ًا تاّمًا  ِعيَّ َمْنعًا �َصْ َعى عليِه املرقوِم ب�سبِب ذلَك  للُمدَّ امُلعار�سِة  وَمَنَعُه من 

)1( الزردكاشي: صاحب أو المسؤول عن مخزن السالح.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سنَة  احَلراِم  القعدِة  ذي  والع�صين  ال�سابع  رْيَراً يف  حَتْ مرعّيًا،  ُمعترباً  راً  حُمرَّ
اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، 
ُجمان. ال�سيخ مو�سى، خليل جلبي الرتَّ

12/ح1

زواج حممد 
الرملي 

مبخطوبته 
احُلْرَمة 
�سم�سية 

بنت حيدر

ة  2ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/11م

لدى علي اأَفْندي
بنت  �سم�سية  احُلْرَمة  مبخطوبِتِه  الرملي  حممد  باحلاّج  املدعوُّ  الرجُل  تزوَج 
اهلِل  بركِة  على  اأ�سداِقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  حيدر 
تعاىل وح�سِن توفيِقِه و�سنِة نبيِه �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جمُلُته ع�صُة 
بيِدها باعرتاِف  �ستُة غرو�ٍص مقبو�سٍة  ذلَك  غرو�ٍص ف�سيٍة عدديِة احلاِل من 
لٍة  موؤجَّ غرو�ٍص  اأربعة  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاُف  فيه  ذكُره  الآتي  وكيِلها 
جها على  اإىل الفراِق موٍت او طالٍق بائِن التاأجيِل �صعًا، زوَّ لها على الزوِج 
ذلك كذلَك وكيُلها املدعو حممد بن ترغوت الثابت وكالُتُه عنها يف ذلك ويف 
اإ�سماعيل  بن  ن�سار  من  واحد  كلِّ  ب�سهادِة  ال�سداِق  معجِل  ِبَقْب�ص  العرتاِف 
ِعّي  ال�صَّ التعريف  حممد  �سقيِقها  بتعريِف  بها  العارفني  خليل  بن  وحممد 
رْيَراً يف ثاين  ًا حَتْ ِعيَّ زواجًا �سحيحًا �صعًا مقبوًل من الزوِج املزبوِر قبوًل �َصْ

ة �سنَة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �سهِر ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

12/ح2

�صاء 
غرا�ص 
باأر�ص 

ال�سالحية

ختام ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/9م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقُة  مرعيُة  �صيحُة  ووثيقُة  �صعيُة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  اأَجلَّه  العايلِّ املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
اأَفْندي  علي  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  قدوِة 
رجب  املدعوُّ  الرجُل  ا�سرتى  اأَْعاله  داَم  نظرِيِه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
عبد  املدعو  ال�سابِّ  ماِل غريِه من  دوَن  لنف�ِسِه  اهلل مباله  عبد  بن  يو�سف  بن 
اللطيف بن املرحوم حممد بن ح�سن بن القط فباَعَه ما هو له وجاَر يف ملِكِه 
ِعّي من ِقَبِل والِده  ِعّية ومنتقٌل اإليه بالإرِث ال�صَّ َفُه وحيازُته ال�صَّ وطلق ت�صُّ
املعر�ِص  دوَن  البيِع  هذا  �سدوِر  حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعٌة  ويُده  املزبور 
واملنازِع له يف ذلك وذلَك جميُع غرا�ِص العنِب والتنِي والزيتوِن الرومايّن)1( 

ِ والإ�سالمي)2( والرماِن واللوِز وغرِي ذلك القائُم اأ�سوله باأر�ِص ال�سالحيِة

)1( الزيتون الروماني: الزيتون القديم الموجود منذ العهد الروماني.
)2( الزيتون االسالمي: الزيتون الذي زرع في العصر اإلسالمي.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

غرا�ُص  وتاُمُه  عمريَة  اأبي  داِر  قبالَة  املحدودِة  ال�صيِف  القد�ِص  ظاهِر 
ال�سالِك وتاُمه حاكورُة  الدرِب  اللطفي و�صقا  ال�سيخ عيد  ال�سيِخ �سالح بن 
اخلطباء  فخر  �صكه  وتَّ  الداجوين  علي  قطعِة  وتاُم  غ�سية  اأحمد  ال�سيِخ 
ذلك  حقوق  بجميع  كذلك  وغربا  الر�سي  يو�سف  ال�سيخ  الأعالم  والعلماء 
لذلك  هو  حٍق،  بكلِّ  اإليه  وُن�ِسَب  به  ُعرَف  ما  ومنافِعه  وحدوِده  بُطُرِقه  كِلِه 
النايَف للجهالِة �صعًا بثمٍن قدُرُه  ِعّي  ال�صَّ العلَم  �صعًا املعلوُم ذلك عندهم 
�سبعُة غرو�ٍص ون�سٍف، عدديًة ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيِد البائِع املزبوِر باعرتاِفِه 
ة امل�سرِتي من جميِع الثمِن  ِعّي، فبموجِب ذلَك ُبرَِّئْت ِذمَّ بذلَك العرتاِف ال�صَّ
قب�ٍص  براءَة  ِعّي  ال�صَّ بالطريِق  ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  منه  جزٍء  كِل  ومن  املرقوِم 
وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الباتُّ بينهما يف ذلك باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ 
ِعّيِة  ال�صَّ واملعاقِة  واملعرفِة  الروؤيِة  بعد  وت�سليٍم �سحيحني �صعيني  وت�سلٍُّم 
وتبعٍة  َدْرٍك  ذلك من  بينهما، وحيثما كان يف  ترا�ٍص  بالأيدي عن  ِق  والتفرُّ
ف�سماُنه لزٌم حيثما يجُب �صعا، ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن 
رْيَراً يف ختاِم  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�ساِر اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ

ذِي القعدِة ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

12/ح3

�صاء 
جميع الدار 

القائمة 
البناء 

بالقد�ص 
ال�صيف 

َحلَّة باب  مِبَ
حطة

اأواخر ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/9م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  ِة  النريِّ الطريقِة  وحمَفِل  اِء  الغرَّ ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  اأَجلَّه  العايل املنيِف  ال�صيِف وامَلعَبِد  القد�ِص 
اأَفْندي  علي  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساِة  قدوِة 
ه الكرمِي باأعايل نظريِه داَم اأَْعاله، ا�سرتى ال�سيد اإبراهيم بن ال�سيد  ع َخطُّ امُلَوقَّ
ال�سيد  بنت  �صيفة  ال�سيدة  عمِه  ابنة  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيُل  احلداد  الدين  عالء 
لِتِه ما هو له، وجاٍر يف ملِكِه خري الدين بن اأبي اخلري  علي احلداد، فباَعُه ملوكِّ
ِعّي من ِقَبل  ِعّيِة، وُمنَتَقٌل اإليه بالإرِث ال�صَّ َفُه وحيازَتُه ال�صَّ ال�سقا وطلَق ت�صُّ
والدِته فاطمة بنت ال�سيد علي احلداد ويُدُه وا�سعٌة على ذلك اإىل حنِي �سدوِر 
ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ جميُع  وذلك  ذلك،  يف  واملنازِع  املعر�ِص  دوَن  البيِع  هذا 
ل كامٍل من جميِع الداِر القائمِة  َوَقْدُرها قرياٌط واأربعة اأخما�ِص قرياٍط من اأ�سْ
امُل�ْسَتِملِة على بيوٍت و�سهريٍج  ة )1(  َحلَّة باِب حطَّ البناِء بالقد�ِص ال�صيِف مِبَ
معدٍّ جلمِع ماِء ال�ستاء ومرتفٍق ومنافٍع وحقوٍق �صعيٍة يحدُّها قبلُة داٍر بيِد 

لطفي ب�سه و�صقًا داُر �سعيد بن زبيدة وتاُمُه الطريُق ال�سالُك وفيه

)1( محلة باب حطة: تقع شمال الحرم القدسي؛ محاسنة، محمد حسين وآخرون. تاريخ مدينة القدس، دار حنين للنشر 
والتوزيع، عمان، 2003، ص 217.
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رقم �س/
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امل�سرتي  �صكُة  اإ�سماعيل  داُر  وغربًا  كروم،  بن  اإبراهيم  داُر  و�سماًل  الباُب، 
الرْبِع  بحقِّ  علي  بن  الدين  �صف  ال�سيِد  و�صكُة  النِّ�سِف،  بحقِّ  املرقوِم 
ُعِرَف  ما  ومنافِعه  وحدوِده  بُطُرِقِه  كلِِّه  ذلك  حقوِق  بجميِع  ِل  للموكَّ الباقي 
ِعّي  ال�صَّ العلُم  عندهم  ذلك  املعلوُم  �صعًا  لذلَك  هو  حقٍّ  بكلِّ  اإليه  وُن�ِسَب  به 
ثمنًا حاًل مقبو�سًا  اأربعة غرو�ٍص عدديٍة  قدُره  بثمِن  للجهالِة �صعًا  النايف 
ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجِب  ِعّي،  ال�صَّ العرتاِف  بذلَك  باعرتاِفِه  املزبوِر  البائِع  بيِد 
ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  املرقوِم ومن كلِّ جزٍء منه  الثمِن  امل�سرتي من جميِع  ة  ِذمَّ
ِعّي براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الباتُّ بينهما يف ذلك  بالطريِق ال�صَّ
، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيحني �صعيني بعَد الروؤيِة  باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ
وحيثما  بينهما،  ترا�ٍص  عن  بالأيدي  ِق  والتفرُّ ِعّيِة  ال�صَّ واملعاقِة  واملعرفِة 
كان يف من ذلك وتبعه، ف�سماُنه لزٌم �صعًا، كما اأنَّ البائَع املرقوَم قب�َص 
التوزيِع باحل�صِة  ُموؤََخِر والدِتِه فاطمة بعد  اأربعة غرو�ٍص نظرَي ح�سِتِه من 
، واأ�ْسَهد عليه اأنه ل َي�سَتِحقُّ ول َي�ستوِجُب قبَل امُلَوّكلِة  واملعاينِة القب�َص التامَّ
اأيَّ حقٍّ مطلقٍّ ول دعوى ول طلٍب ول حقٍّ مطلٍق ملا م�سى من الزمان واإىل 
ذلك،  على  ت�سادقا  املرقوُم،  الوكيُل  ذلك  على  َقه  و�سدَّ اأْدَناه،  تاريخه  يوم 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�ساِر اإليه ُثُبْوتًا �َصْ كذلك ثبَت م�سموُن ذلك لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ

رْيَراً يف اأواخِر ذي القعدِة ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ ويل ال�سيخ نور الدين ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي 

ال�سيخ اأبو الفتح ال�سيخ مو�سى.

13/ح1

م�ستحقات 
لقافلة 

احلج من 
ع�ساف 

ب�سه 
حمافظ 
نابل�ص 
والقد�ص

ن�ص تركي

10رم�سان 
�سنة 1081هـ/ 
1671/1/20م
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

13/ح2

دعوى 
على زواج 
اأمراأة وهي 
متزوجة 
من قبل 
زوجها 

الأول

ة  2 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/11

ر امّلْرِعّي، اأَجلَّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سيِدنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
احلاكُم  الأعالِم،  العلماِء  عمدُة  الأناِم،  ولِة  ذخُر   ، الإ�سالم ِ ق�ساِة  افتخاُر 
ف�سائُلُه،  دامت  باأعاليه،  الكرمُي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علي  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
الف�سِل  اأبي  ال�سيُخ  الأولياِء  زبدُة  املرحوم  بن  اهلل  ف�سل  ال�سيُخ  النبالِء  فخُر 
فخُر  املرحوم  بن  اأحمد  ال�سيُخ  ال�ساحلني  فخُر  عُمُه  معه  واأح�َص   ، الدجاينِّ
اأنه  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  ملولنا  وذكَر  الدجاين  �سالح  ال�سيُخ  العاملني  العلماِء 
ثالثا،  طالقا  وطلَّقها  البكِر  ر�سية  ال�ست  املزبورِة  عمِه  بابنِة  متزوجًا  كان 
َجها لآخَر، ملا كانت حتَت نكاِحه، وطلب من مولنا  واأن والدها املزبوَر زوَّ
ُه ال�سيخ اأحمد  ِعّي، �ُسِئَل عمُّ ه املزبوُر احلكِم ال�صَّ ِعّي اأن يعِرَف عمُّ احلاكم ال�صَّ
ال، و�سطر عب  عن ذلك فاأجاَب بالإنكار لذلك كلِّه، واأنه ل ي�سُدْر منه زواٌج اأ�سْ

ة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  الطلب بتاريِخ ثاين �سهِر ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

ة14/ح1 براءة ِذمَّ
ة  3ذو احِلجَّ

�سنة 1081هـ/ 
1671/4/12م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلُل تعاىل، ح�ص لدى مولنا و�سيدنا،  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
احلاكُم  الأعالِم،  العلماِء  عمدُة  الأناِم،  ولِة  ذخُر  الإ�سالم،  ق�ساِة  افتخاُر 
ف�سائله  دامت  باأعاليه،  الكرمُي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علي  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
ة فرحات ولد ياقوب اليهودي للحاج اإبراهيم  با بِذمَّ ومعاليه، ملا كان ُمرتتَّ
مات  ثم  عددية  غر�سا  وخم�سون  ثنتان  غر�ص  مائتا  قدره  مبلغ  م�سم�ص  بن 
ِعّي يف زوجِتِه �ساحلة بنت ال�سيخ  احلاّج اإبراهيم املزبور وانح�َص اإرُثُه ال�صَّ
حممد بن غ�سية ويف اأولده منها وهم حممد وعلي و�سفية القا�صين عن 
�ساحلة  والدِتها  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثها  وانح�َص  �سفية  ماتت  ثم  البلوِغ  درجِة 
تاريخه  يوَم  ح�َص  ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  وعلي  حممد  �سقيقيها  ويف  املزبورِة 
الوكيُل  ال�سيخ حممد بن غ�سية  ال�سيُخ خليل بن املرحوم  النبالِء  اأْدَناه فخُر 
وعلي  حممد  على  والو�سيِّ  املزبورِة  الزوجِة  �ساحلة  �سقيقته  عن  ِعّي  ال�صَّ
مائُة  �سابقا  املزبور  فرحات  ِمْن  و�سَلَه  كان  اأنه  واعرتَف  واأَقرَّ  املزبورين، 
املبلغ وقدُرُه مائُة  تاريخه، وبقيُة  �سابقا على   ، �سجلٍّ غر�ٍص عدديٍة مبوجِب 
وباَعُه  ِعّيَة  ال�صَّ املعاملَة  فيها  عامَل  كان  عدديًة،  غر�سًا  وخم�سون  غر�ٍص 
اآخرها ختام ذي  اأ�سهٍر  يِّ �ستِة  اإىل ُم�سِ �سلعًة باأحَد ع�َص غر�سًا واأَجلَّها عليه 
القعدة �سنة تاريخه وكان كفَل فرحاُت املزبوُر يف جميِع املبلِغ امُلّعنيَّ اأَْعاله 
حيم ولُد يهودا �سيُخ اليهوِد، وكان رَهُن فرحاِت املرقوِم حتَت احلاّج اإبراهيم 
املرقوِم بغمَة ذهٍب وبقاعيًا ذهبًا وحيا�سًة ف�سًة حمالًة بذهٍب، واأنه و�سَلُه 
يوم تاريخه اأْدَناه بقيُة املبلِغ املرقوِم مع ربِحِه وقدُره مائُة غر�ٍص واحدى 
فرحاٍت  ة  ِذمَّ واأن  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  ربِحِه  مع  ل  الأ�سْ بقيُة  وهو  غر�سًا  و�ستون 

ة كفيِلِه حيم املرقوِم من جميِع املبلِغ اأَْعاله، ومن كلِّ جزٍء منه املزبوِر وِذمَّ
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كفيِلِه  ة  بِذمَّ ول  بذمِتِه  يتاأخْر  ول  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءُة  ِعّيُة  ال�صَّ الرباءُة 
اأْدَناه.  تاريخه  يوم  واإىل  الزماِن،  من  م�سى  ملا  مطلقًا  حقًا  املرقوُم  حيم 
الوكيِل  املرقوِم  خليٍل  ال�سيِخ  من  و�سَلُه  اأنه  املزبوُر  فرحات  واعرتف  واأَقرَّ 
الرهُن  اأنه و�سَله  القا�صين املزبورين  الزوجِة املزبورِة والو�سي على  عن 
الذي كان مرهونًا على املبلِغ املرقوِم، وهو البغمُة الذهُب والبقاعيُّ الذهُب 
ة وراِث احلاّج  ة ال�سيِخ خليل املرقوِم وِذمَّ واحليا�سُة الف�سُة الرخت، واأنَّ ِذمَّ
ِعّيِة بالطريِق  اإبراهيم املرقوِم من الرهِن املرقوِم، ومن كلِّ جزٍء من الرباأِة ال�صَّ
ِعّي براءُة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، ول يتاأخْر له قبال وراُث احلاّج اإبراهيم ب�سبِب  ال�صَّ
الرهِن حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأْدَناه ت�سادقا على 
ِعّي امل�سار اإليه  ذلك. كذلك وثبَت م�سموُن ذلك ِكِله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ة احلرام من  رْيَراً يف ثالث ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

�سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، خليل جلبي الرتجمان. 

14/ح2

دفرت 
حما�سبة 
احُلْرَمة 

حامدة بنت 
اخلواجة 

يو�سف بن 
مرعي

ختام ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/9م

يو�سف بن مرعي  بنت اخلواجة  احُلْرَمة حامدة  اأ�سباب  دفرُت �سبِط وتخمنِي 
ِعّي يف والِدها  َية اإىل رحمِة اهلِل بالقد�ِص ال�صيِف، وانح�َص اإرثها ال�صَّ امُلَتَوفِّ
املزبوِر ويف والدِتها احُلْرَمة خريى بنت حممد مرعي ويف اأولِدها وهم فخُر 
اأْقرانه م�سطفى بلكبا�سي بن املرحوم عبد القادر بلكبا�سي )1( البالُغ العاقُل 
ًا وذلك مبعرفِة الأِب  ِعيَّ وعلي وموؤيد القا�صان عن درجة البلوغ انح�سارا �َصْ
املزبورِة  الأِم  زوجِتِه  قبِل  عن  ِعّي  ال�صَّ والوكيل  نف�ِسه  عن  ال�سيِل  املرقوِم 
تها من مرياِث ابنِتها املزبورِة  الثابُت وكالُتُه عنها يف ذلك ويف قْب�ِص ِح�سَّ
العارفني  بلكبا�سي  واإبراهيم  مرعي  بن  اأحمد  �سيدي  من  واحد  كلِّ  ب�سهادِة 
نف�ِسِه  الأ�سيِل عن  البن املزبوِر  ًا، ومبعرفِة م�سطفى بلكبا�سي  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ِعّي على اأخوْيِه املزبورين  ًا عن قبل مولنا احلاكِم ال�صَّ ِعيَّ واملقاِم و�سيًا �َصْ

ع عليه نظرُيه.  ِعّي الق�ساِم امُلَوقَّ �سدَر ذلَك لدى فخِر العلماِء احلاكِم ال�صَّ
�ص�سف اأزرق 2 غر�ص، حلاف عدد 3: 3 غرو�ص حلاف اأخ�ص وحلاف بغدادي: 
 3 10 م�صي، بيت جلد  �سو�سي:  15 م�صي، وجه خمدة  6غرو�ص، مالية 
غرو�ص، طاقية عدد 3، 4 غرو�ص، قنباز اأ�سفر: غر�ص، قفطان هندي: 3 غرو�ص، 
قمي�ص كتان: 15 م�صية، بردية: 4غرو�ص، منا�سف عدد 2: 3غرو�ص، هندية

)1( بلوكباشي: جندي من جنود الجيش االنكشاري، واالسم يعني هنا قائد سرية في الجيش اإلنكشاري، وكان البلوكباش  
تابعاً إدارة رئيس اللواء ويتوزع الجنود البلوكباشية على كافة مناطق اللواء بما يعرف ) بالسرايا أو العسكر( وكل سرية 
 Sertoglo, Osmanli Tarih, .كان يترأسها بلوكباشي ويترواح عدد األفراد في السرية من 60 إلى 100 جندي

p.57 Midhat



49عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

لبا�ص مطرز وخرقة جديدة: غر�ص،  15 م�صية،  ازار  15 م�صية، ن�سف   :
قهوة  ابريق  غر�ص،   12 نحا�ص:  لكن  م�صية   3 و  غر�سان  نحا�ص:  �سحون 
و�سمعدان: 15 م�صية، �سنية نحا�ص عدد 3: 1غر�ص، زبادي �سحن عدد 3: 
45 م�صية، 4 فناجني و4 زبادي قي�ساين: 30 م�صية، 10 �سحون ق�ساين: 
غر�ص، زباي ق�ساين: غر�ص، 8 فناجني: 15 م�صية، حمرمة: 10 م�صية، 3 

فناجني ق�ساين: 10 م�صية، 3 خمدات زرقاء: 5 م�صية، 
 15 ق�ساين:  �سحون  و3  ق�ساين  اأثواب   3 غرو�ص،   3 ق�ساين:  زبادب   15
غر�ص،  �سفدي:  لباد  غرو�ص،   4 ب�ساط  م�صية،   3 ميني:  منديل  م�صية، 
جنبية: 15 م�صية، �سدر: 1م�صية، �سنية: غر�ص، ملفة قطن: 15 م�صية. 

النفقات: ر�سم ق�سمة: 55 م�صية، خرج ق�سمة: 18 م�صية، كاتب دفرت: 15 
م�صية، ر�سول: 5 م�صية

املجموع: 103غر�ص
البناِء  ِعّيِة  ال�صَّ بالفري�سِة  عليهم،  ليق�سموها  الوراِث  عند  الأ�سباب  وبقيْت 

رْيَراً يف ختاِم ذي القعدِة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ِعّي حَتْ ال�صَّ
حرر هذا الدفرُت مبعرفِة الفقرِي هلِل تعاىل رجب الق�سام مبدينِة القد�ِص ال�صيِف 

عفى عنه.

15/ح1

�صاء 
جميع الدار 

الكائنة 
َحلَّة  مِبَ

ال�سنارى 
بالقد�ص 
ال�صيف

ة  4ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/13م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  اِء  الغرَّ ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  اأَجلَّه  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
اأَفْندي  ِعّي املوىل يو�سف  ال�صَّ قدوِة ق�ساِة الإ�سالم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
ه الكرمُي باأعاليه دامت ف�ساِئُلُه ومعاليه. ا�سرتت احُلْرَمة حامدة  ع َخطُّ امُلَوقَّ
بنت املرحوِم ديب البا�سطيِّ وعرََّف بها زوُجها مو�سى بن بدر الدين تركور 
�سيِف  اأبي  �سالح  بن  �سالِح  املدعوِّ  الرجِل  من  غرِيها  دوَن  لنف�ِسها  مبالها 
ِعّي عن زوجِته عفيفة  ال�صَّ الوكيِل  اأحمد  بن  الدين  نف�ِسه وفتح  الأ�سيِل عن 
بنت احلاّج �سليمان املكاري )1( ابن اأبي �سيف الثابت وكالته عنها يف البيع 
واحد من  ب�سهادِة كل  قب�سِه  فيه ويف  �سُيعنيَّ  الذي  بالثمن  الآتي ذكره يف 
احلاّج حممد بن اإبراهيم اأبي �سيف واحلاّج برهان بن حممد اجلدية العارفني 
ًا فباعوه اأ�سالًة ووكالًة ما  ِعيَّ ها �سالح املرقوم تعريفا �َصْ بها بتعريُف عمِّ

ِعّية هو لالأ�سيِل واملكلتني وجار يف ملكهم وطلق ت�صفهم وحيازتهم ال�صَّ

)1( مكاري: الشخص الذي يعمل بنقل األحمال والبضائع داخل أسواق وحارات مدينة القدس. عطاهللا ، محمود. وثائق 
الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر الميالدي من خالل سجالت محكمة القدس الشرعية العثمانية،نابلس، 

1991. ص.91.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعّي عن قبِل �سليمان املزبور ويُدهم وا�سعٌة على  ومنتقل اإليهم بالإرث ال�صَّ
ة ال�سائعِة َوَقْدُرها ثمانيًة  ذلك اإىل حني �سدوِر هذا البيِع، وذلك جميُع احُل�سَّ
َحلَّة الن�سارى )1(  ل كامِل جميِع الدار الكائنِة مِبَ قراريٍط وثلثا قرياٍط من اأ�سْ
بالقد�ِص ال�صيِف �صكِة حممد املحت�سِب ونور العنِي بنِت كرباٍل بحقِّ الباقي، 
و�سمال  ال�سالُك  الطريُق  و�صقا  الن�سارى  ب�صوِر  تعرُف  داٍر  قبلُة  ويحدها 
الزقاُق غرُي اللنَّافذ وفيه الباُب وغربًا داُر وراث بدر الدين املحت�سب بجميِع 
بكلِّ حقٍّ  اإليه  وُن�ِسَب  به  ُعِرف  ما  بُطُرِقِه وحدوِده ومنافِعِه  كلِِّه  ذلك  حقوِق 
نافيًا  باتًا لزمًا مرعيًا  ًا وبيعًا  ِعيَّ �َصْ لذلك يعترب �صعًا �صاًء �سحيحًا  هو 
قدُرُه  بثمٍن  واللزوِم  ال�سحِة  والقبوِل و�صوِط  اليجاِب  للف�ساِد م�ستماًل على 
اثنان وع�صون غر�سًا يعدُل كلُّ غر�ٍص ثالثني  العدديِة  الف�سيِة  الغرو�ِص  من 
قطعًة م�صيًة ثمنًا حاًل على ما يف�سُل فيه، فمن ذلك ما باَعُه �سالُح املزبوُر 
بالأ�سالِة عن نف�ِسِه اأربعة قراريٍط وثلُث قرياٍط مبا قاَبَل ذلك من الثمِن وقدُرُه 
و�سد�ص  قرياطان  املزبورة،  امُلَوّكلة  عفيفة،  ح�سُة  هو  وما  غر�سًا  ع�ص  اأحد 
وما  غر�ٍص  ون�سُف  غرو�ٍص  خم�سُة  وقدُرُه  الثمِن  من  ذلك  قاَبَل  مبا  قرياٍط 
قاَبَل ذلك  بالوكالِة قرياطان و�سد�ُص قرياٍط مبا  املزبوُر  باَعُه احلاّج ح�سن 
بيِد  املرقوِم  الثمِن  مقبو�ِص جميِع  ون�سُف  غرو�ٍص  وقدُرُه خم�سُة  الثمن  من 
ِعّي قب�سًا  البائعني املزبورين اأ�سالًة ووكالًة باعرتافهم بذلك العرتاَف ال�صَّ
ة امل�سرتيِة من جميِع الثمِن املرقوِم من كلِّ  ًا، فبموجِب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ �َصْ
و�سدَر  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة  ِعّي  ال�صَّ بالطريِق  ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  منه  جزٍء 
�سحيحني  وت�سليٍم  وت�سلٍُّم  وقبوٍل  باإيجاب  كلِّه  ذلك  يف  بينهم  الباتُّ  البيُع 
ِعّيِة والتفرِق بالأبدان  �صعيني مقبولني بعد الروؤيِة واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
ًا ت�سادقًا على  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عن ترا�ٍص بينهم ح�سبما كان يف ذلك من ذلك 
ِعّي امل�ساِر اإليه ُثُبْوتًا  ذلك، كذلك وثبت م�سوُن ذلك لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ

ة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف رباِع ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  فتح  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى.

15/ح2
زواج علي 
بك الزعيم 

بالقد�ص

ة  4ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/13م

بك  علي  اأمثاله  فخُر  تزوَج  ف�سُله:  دام  الر�سي  اأَفْندي  يو�سف  مولنا  لدى 
ولدا  اأم  اهلل  عبد  بنت  خاتون  ليلى  مبخطوبِتِه  اهلل  عبد  بن  بالقد�ص  الزعيم 
املرحوم م�سلي اآغا ا�سداَقها على بركِة اهلِل وح�سِن توفيِقِه و�سنِة نبِيه حممٍد

)1( محلة النصارى: تقع غرب مدينة القدس تقع فيها كنيسة القيامة. العليمي، مجير الدين. األنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل. تحقيق، عدنان يونس ابو تبانة، ج1، 1990.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بن عبد اهلل 
مبخطوبته 

ليلى 
خاتون 

بنت عبد 
اهلل اأم ولدا 
املرحوم 
م�سلي اآغا

من  لها  احلاِل  عدديَة  غر�سًا  خم�سون  جملُته  �سداقًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ذلك ثالثون غر�سًا عدديًة مقبو�سًة بيِدها باعرتاِف وكيِلها الآتي ذكُره فيه 
َلًة لها على الزوِج املزبوِر اإىل  والباقي بعد احلاِل ع�صين غر�سًا عدديًة موؤجَّ
َجها منه بذلك على ذلك. كذلك  ًا، زوَّ ِعيَّ الفراِق موٍت اأو طالٍق وبائٍن تاأجياًل �َصْ
لْته  وكَّ بالوكالة عنها ح�سبما  يون�ص �سوبا�سي)1(  بن  بك  اأحمد  اأْقرانه  فخر 
وعرَّف  املزبوِر  َداِق  ال�سَ ِم  مقدَّ ِبَقْب�ص  العرتاِف  ويف  زواِجها  يف  باملجل�ص 
ًا زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ بها جاُرها �سليمان ال�سباهي ونا�ص الديري تعريفًا �َصْ
رْيَراً يف رباع ذي  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ لنف�ِسه قبوًل  الزوِج املزبوِر  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �َصْ

ة1081هـ/ هـ/ ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
ال�سافعي مولنا  ال�سيخ نور الدين  ال�سيخ زكريا مولنا  �سهود احلال: مولنا 
فتح اهلل الديري مولنا ال�سيخ علي الدقاق مولنا ال�سيخ علي الثوري ال�سيخ 

مو�سى ال�سافعي خليل جلبي الرتجمان

16/ح1

ار طا�سة  اأَقرَّ
طعام 

وتوابعها 
من عمارة 
خا�سكي 

�سلطان

ة  6ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/15م

َر �سيُدنا ومولنا الَعاِل  ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلُل تعاىل َقرَّ ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
الكبرُي العامُل ال�سهرُي حمرُر دقائِق التف�سرِي ُمَقّرر قواِعِده اأح�سَن تقديٍر اأق�سى 
واأَْلٍف�سِل والكماِل وارِث  العلِم واحللِم  الأناِم معدِن  اأوىل ولِة  الإ�سالم  ق�ساِة 
بالدياِر  الأحكاِم  يف  الناظِر  الأناِم  �سيد  �صيعِة  خادِم  الكراِم  الأنبياِء  علوِم 
القد�سيِة وما والها من البالِد الإ�سالميِة �سيِخ م�سايِخ الإ�سالم الَعاِل الفا�سِل 
ِعّي املوىل املوىل ح�سن اأَفْندي املدعو  ل بني احلِق والباطِل احلاكِم ال�صَّ الفا�سِ
الكتاب  باأعاليه دامت ف�سائلُه ومعاليه حلامل هذا  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ زاده  منال 
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي الفقريان اليتيمان هما اأحمد وحممد ولدا  ال�صَّ
ال�سيخ حممد بن ال�سيِخ كمال اإلهنديِّ ق�سِم طعاِم من طعاِم العمارِة العامرِة 
الكائنِة بالقد�ِص ال�صيِف عمارِة خا�سكي �سلطان مع ما يتبُع ذلك من اخلبِز 
وفاِتِه  بحكِم  والدهما  عن  عو�سًا  وم�ساًء  �سباحًا  اأرغفٍة  اأربعة  يوٍم  كل  يف 
ِعّي امل�ساُر  اإىل رحمِة اهلِل تعاىل وانحالِل ذلك عنه، واأَِذَن مولنا احلاكُم ال�صَّ
اإليه خلَّد اهلُل النَِّعم عليه لأحمد وحممد مبا�صًة الِق�ْسَم لطعاٍم يف كلِّ يوٍم مع 
اخلبِز املزبوِر اأُ�ْسَوة اأمثالهما تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا 

ة �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف �ساد�ِص �سهال ذي احِلجَّ حَتْ
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل جلبي الرتجمان. 

)1( صوباشي: مسؤول األمن والنظام في المدينة، احسان، أوغلي، تاريخ، ص563.
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16/ح2

دعوى 
على دين 
واعرتا�ص 
على حكم 

�سابق

22 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/1م

الأمُر، كما َذكَر فيه وحرَر الفقرُي هلِل �سبحانه زكريا بن �سالح املاأموُر ل�سماِع 
هذه الق�سيِة عفى عنه

ِقَبِل  اأَجلَّه اهلُل تعاىل لدى املاأذوِن له من  امّلْرِعّي  ر  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
هو  حال  ال�صيِف  بالقد�ِص  القا�سي  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  العظاِم  املوايل  �سدِر 
فخُر ق�ساِة الإ�سالم ذخِر ولِة الأناِم عمدِة العلماِء واملدر�سني الفخاِم احلاكِم 
ِعّي املن�سوِب ل�سماِع هذه الق�سيِة زكريا اأَفْندي ممن له ولُة ذلك �صعًا  ال�صَّ
بن  غيث  املدعو  الرجُل  عى  ادَّ واأَْعاله  ُلُه  ف�سْ دام  اأَْعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
ح�سن  على  ال�صيِف  القد�ِص  ظاهِر  الكائنِة  دبوان)1(  دير  قرية  من  �سليمان 
كان  اأنه  عليه  دعواه  تقريِر  يف  وقال  املزبورِة،  القريِة  اأهايل  من  مناٍع  بن 
�سابقًا على تاريخه اأْدَناه �سكاُه لأمرِي الأمراِء الكراِم ع�ساف ب�سه حاكِم العرِف 
غر�ٍص  ثمامنائة  َمه  جرَّ عليه  �سكايِتِه  ب�سبِب  واأنه  �سابقا  ال�صيِف  بالقد�ِص 
ال�سيخ  من  اأخذها  عدديٍة  غرو�ٍص  و�ستِة  غر�ٍص  �ستمائة  منها  عدديٍة  ف�سيٍة 
واأربعة  املبلِغ وقدُرُه مائُة غر�ٍص  الع�سلي دينًا وو�سعها عنه، وبقيُة  �سالح 
وت�سعوَن غر�سًا عدديًة دفعها هو بنف�ِسه ويطالُبه بذلك و�ساأل �سوؤاله عن ذلَك، 
�ُسِئل فاأجاَب بالإنكاِر لذلك كله وطلَب من املدَّعي بينًة َت�سهُد له بطْبِق دعواه 
فاأح�َص كلُّ واحد من �سليمان بن ربيع من اأهايل قريِة بيت عنان )2( وعليان 
بن �سليمان من اأهايل قرية حزما )3( الكائنتني ظاهَر القد�ِص ال�صيِف، و�سهدا 
ا�ستكى  باأنه  يديهما  وبني  بح�سورهما  اأَقرَّ  عليه  املدعى  باأن  �سهدا  اأن  بعد 
واأنه  �سابقا  ال�صيِف  بالقد�ِص  العرِف  حاكم  ب�سه  لع�ساف  املرقوَم  املدعى 
واأخذها منه  ثمامنة غر�ٍص ف�سيًة عدديًة  ب�سه  َمه ع�ساف  �سكايِتِه جرَّ ب�سبِب 
دافعا  �سهادتهما  يف  يبِد  فلم  عليه،  املدعى  بوجِه  �صعيًة  �سحيحًة  �سهادًة 
ًا وذكر ال�ساهدين املزبورين كلَّ  ِعيَّ ًا فقبلْت �سهادُتُهما بذلك قبوًل �َصْ ِعيَّ �َصْ
�سلمان وحممود  بن  و�سليمان  الرحمن  عبد  ال�سيد  بن  عامر  ال�سيِد  من  واحد 
اأهايل  اهلل بن ن�ص من  دير دبوان وعمران بن عمري ون�ص  بن حممد من 
ِعّيُة  ال�صَّ البينُة  ِعّيِة، وملا ثبَت ما قامت به  ال�صَّ التزكيِة و  القريِة املذكورِة 
مبوِجِبه  وُحِكَم  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  امّلْرِعّيُة  املزكيُة 
ًا، اأمَر امُلدَّعى عليه بدْفِع املبلِغ املرقوِم الذي اأعطاُه اإياه ع�ساف  ِعيَّ حكمًا �َصْ
ًا تامًا حمرراً معترباً مرعيًا بعَد اعتباِر  ِعيَّ �َصْ اأمراً  ب�سه ب�سبِب �سكايِتِه عليه 
رْيَراً يف اليوم الثاين والع�صين ذي القعدِة احلراِم  ما وجَب اعتباُره �صعَا حَتْ

ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
الفتح،  اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى خليل، جلبي ابو ال�سعود. 

)1( قرية دير دبوان: تقع شرق رام هللا، الدباغ، بالدنا، ج8،ق2، ص352.
)2( قرية بيت عنان: تقع إلى الشمال الغربي للقدس الشريف بحوالي 16كم. شراب، محمد. معجم، ص194.

)3( قرية حزما:  تقع شمال مدينة القدس.شراب، محمد. معجم، ص293.
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رقم �س/
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16/ح3

زواج علي 
بك بن 
عبد اهلل 

ال�سباهي 
بالقد�ص 
ال�صيف 

مبخطوبته 
عابدة 
خاتون 

بنت 
املرحوم 
ح�سني اآغا

ة  4 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/13م

ُله:  لدى مولنا يو�سف اأَفْندي الر�سي داَم ف�سْ
تزوج فخُر اأْقرانه علي بك بن عبد اهلل ال�سباهي بالقد�ِص ال�صيِف مبخطوبِتِه 
عابدة خاتون بنت املرحوِم ح�سني اآغا ا�سداَقها على بركِة اهلل تعاىل وح�ْسِن 
توفيِقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملُتُه ثمانون غر�سا 
باعرتاِف  بيدها  مقبو�سًة  عددية  غر�سًا  خم�سون  ذلك  منها  احلاِل  عدديَة 
وكيِلها الآتي ذكُره فيه والباقي بعد احلاِل ثالثون غر�سًا عدديًة ُموؤَجَلًة لها 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك  على الزوِج املزبوِر اإىل الفراِق موٍت اأو طالٍق، زوَّ
لْتُه باملجل�ِص يف ذلك  اأحمد بك بن يون�ص �سوبا�سي بالوكالِة عنها ح�سبما وكَّ
داِق وعرََّف بها جاُرها �سليمان بن نا�ص  ِل ال�سَ ويف العرتاِف ِبَقْب�ص ُمعجَّ
املزبوِر  الزوِج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  زواجًا  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  الدرزي 

ة ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف رابِع ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ لنف�ِسه قبوًل �َصْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، خليل جلبي الرتجمان. 

17/ح1
دعوى على 

انح�سار 
اإرث �صعي

ة  5ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/14م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا الَعاِل  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ق الفا�سِل امُلَحقِّق قدوِة ق�ساِة الإ�سالم عمدِة العلماِء واخلطباِء العظاِم  امُلَدقِّ
دامت  باأعاليه  الكرمُي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم 
واأح�صْت  ُة مرمي بنت يو�سف  املدعوَّ احُلْرَمة  ا ح�صْت  ف�سائُله ومعاليِه ملَّ
عْت على اليا�ص املزبوِر  معها الن�صاينَّ املدعوَّ اليا�ص ولد فار�ص احللبي وادَّ
ِعّي يف زوِجها اليا�ص املزبور  باأنَّ ابنَتها حامدة ماتْت وانح�َص اإرثها ال�صَّ
وفيها ويف ولدْيِه منها هما حنا وحنه القا�صين اإلهالكني بعدها وتطالُبه مبا 
ها من مرتوكاِت ابنِتها بحقِّ ال�سُد�ِص ويف ولديها اإلهالكني وباملحا�سبِة  يخ�سُّ
ة من املرتوكاِت فتحرَّى على احل�ساِب فظهَر ح�سَتها، ومن ولديها  على احُل�سَّ
ْت واعرتفْت مرمي  ِعّي اأَقرَّ املزبورين ثالثٌة وع�صون غر�سًا عدديًة الظهوَر ال�صَّ
ِعيُّ الثالثَة  املزبورُة الباديُة على زوِجها اأنه و�سَلها و�ساَر اإليها امل�سرُي ال�صَّ
والع�صين غر�سًا املزبورَة، ول تبَق ت�ستحُق قبل اليا�ص مما ظهَر لها بالأرِث 
ِعّي من ابنِتها ومن ولديِّ ابنتها بحقِّ ال�ُسُد�ِص حقًا مطلقًا ملا م�سى من  ال�صَّ
تعريفًا  ميخائيل  ولد  جرج�ص  بها  وعرَّف  اأْدَناه  تاريخه  يوِم  واإىل  الزماِن 
احلاكِم  مولنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  ًا  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف خام�ِص  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�ساِر اإليه دامت نعُم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

ة احلراِم �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 
جلبي  خليل  خليل،  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  الفتح،  ابو  ال�سيخ  ال�سعود،  اأبو 

الرتجمان. 
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17/ح2

فتوى 
بق�سية 

غرامة غيث 
من دير 

دبوان

22ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/1م

اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى املاأذوِن له من قْبُل  امّلْرِعّي  ر  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
هو  حاًل  ال�صيِف  بالقد�ِص  القا�سي  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  العظاِم  املوايل  �سْدِر 
فخُر ق�ساِة الإ�سالم ذْخُر ولِة الأناِم عمدُة العلماِء واملدر�سني الفخاِم احلاكُم 
ِعيُّ املن�سوُب ل�سماِع هذه الق�سيِة زكريا اأَفْندي ممن له ولُة ذلَك �صعًا  ال�صَّ
بن  غيث  املدعو  الرجُل  ادعى  واأَْعاله  ُلُه  ف�سْ داَم  اأَْعاله  الكرمُي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
�سليمان من قريِة دير دبوان)1( الكائنِة ظاهَر القد�ِص ال�صيِف على ح�سن بن 
مناع من اأهايل القريِة املزبورِة وقال يف تقريِر دعواه عليه اأنه كاَن �سابقًا 
العرِف  حاكِم  ب�سه  ع�ساف  الكراِم  الأمراِء  لأمرِي  �سكاُه  اأْدَناه  تاريخه  على 
غر�ص  ثمامنائة  جرَّمه  عليه  �سكايِته  ب�سبب  واأنه  �سابقًا  ال�صيِف  بالقد�ِص 
ال�سيِخ  من  اأخذها  عدديًة  غرو�ٍص  و�ستُة  غر�ٍص  �ستمائُة  منها  عدديًة،  ف�سيًة 
واأربعة  غر�ص  مائة  وقدره  املبلغ  وبقية  عنه  وو�سَعها  دينا  الع�سلي  �سالح 
وت�سعون غر�سًا عدديًة دفعها هو بنف�ِسِه ويطالُبه بذلك و�ساأل �سوؤاله عن ذلك 
ُ�سِئل فاأجاَب بالإنكار لذلك ُكلِِّه وطلَب من امُلدَِّعي بينًة ت�سهُد له بطْبِق دعواه 
اأهايل قرية بيت عنان وعليان  فاأح�َص كلَّ واحد من �سليمان بن ربيع من 
و�سهدا  ال�صيِف  القد�ِص  ظاهَر  الكائنتني  حزما  قرية  اأهايل  من  �سليمان  بن 
ا�ستكى  باأنه  يديهما  وبني  بح�سورهما  اأَقرَّ  عليه  امُلدََّعى  باأنَّ  �سهدا  اأن  بعد 
ه  واأنَّ �سابقًا  ال�صيِف  بالقد�ِص  العرِف  حاكِم  ب�سه  لع�ساف  املرقوَم  امُلدََّعى 
واأخذها منه  ثمامنِة غر�ٍص ف�سيًة عدديًة  ب�سه  َمه ع�ّساف  �سكايِته جرَّ ب�سبِب 
دافعًا  �سهادتهما  يف  يبِد  فلم  عليه  امُلدَّعى  بوجِه  �صعيًة  �سحيحًة  �سهادًة 
ًا، وذكَر ال�ساهدان املزبوران كلَّ  ِعيَّ ًا فقبلْت �سهاَدُتُهما بذلك قبوًل �َصْ ِعيَّ �َصْ
واحد من ال�سيِد عامر بن ال�سيِد عبد الرحمن و�سليمان بن �سلمان وحممود بن 
حممد من دير دبوان وعمران بن عمري ون�ص اهلل بن ن�ص من اأهايل القريِة 
يُة  ِعّيُة امُلزكَّ ِعّيَة، وملا ثبت ما قامت به البينة ال�صَّ املذكورِة التزكيَة و ال�صَّ
ًا، التم�َص امُلدَّعي املزبور من  ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ امّلْرِعّية لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
اإىل  فاأجاَبه  املرقوِم  املبلِغ  بدفِع  امُلدَّّعى عليه  باأن  ِعّي  ال�صَّ مولنا احلاكِم 
ِعّي بالتما�ٍص �صعيٍّ معتمداً يف ذلك  ذلك واأملى املدعى عليه بذلك الأمر ال�صَّ
على فتوًى �صيفٍة من مولنا و�سيدنا �سيِخ م�سايِخ الإ�سالم خرِي الدين اأَفْندي 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  بها  ق�سى  اأن  هل  لل�سماِن  املوِجَبة  ال�سعايِة  يف  �سورُتها 
ِعّي على  ال�صَّ يِّ احلكِم وثبات احلكم  ال�ساعي مُب�سِ وا�سرتدَّ ماَل املظلوِم من 
اإليه بعد الكون ا�ستمد  اأجاَب مولنا امل�ساُر  اأم ل. اجلواُب ولكم الثواب،  ذلك 
اأن  لل�سماِن  ال�سعايَة املوجبَة  باأن  الق�سِد  التوفيق والعون �صح يف جامع 
يكلَم بكالٍم يكون �سببا املاَل امل�ساَر اإليه اأول يكوُن ق�سُدُه اإمنا احل�سنُة كما

)1( قرية دير دبوان: قرية تقع على بعد سبعة اميال الى الشرق من رام هللا. شراب، محمد، معجم بلدان، ص389.
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قال عند ال�سطاٍن اأنه وجَد ماًل وقد ُوِجَد املاُل فهذا املوجُب لل�سماِن الظاهُر 
اأنَّ ال�سلطاَن ياأخُذ منه املاَل بهذا ال�سبِب ويف جواهِر الفتاوى الفتوى اليوم 
يِّ احلكِم  لوجوِد ال�سماِن على ال�ساعيَّ فاإْن اأم�سى القا�سي على ال�ساعي مب�سِّ
الُح احلاِل  وبياٍن على ذلك وم�سيلة ال�سعاية بال الكرادي�ص ويف العمِل بها اأ�سْ
�سبحانه  اهلل  احلاِل  ح�سُن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  وعلى  الأحواِل  ف�ساِد  وقطُع 
وتعاىل اأعلَم الفقرِي خري الدين بن اأحمد الأزهري، كان حامداً م�سليًا م�سلمًا، 
ِعّي  ال�صَّ اأوقع بالطيق  ًا  ِعيَّ �َصْ ُمَقّرراً  تامًا  ًا  ِعيَّ �َصْ وحكَم مبوجب ذلك حكمًا 
رْيَراً يف اليوم الثاين والع�صين من  وا�سلوُبه امل�سرُي امّلْرِعّي وجَب اإتاُمه حَتْ

ذي القعدِة احلراِم �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ اأبو الفتح. 

17/ح3

مقاطعة 
ومواقعة 
�صعية 

على �سغل 
النيل 
وبيعه

ة  16 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/25م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلُل تعاىل ح�َص لدى �سيدنا ومولنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ق الفا�سِل امُلَحقِّق قدوِة ق�ساِة الإ�سالم عمدِة العلماِء واخلطباِء  امُلَدقِّ الَعاِل 
باأعاليه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  العظاِم 
دامْت ف�سائُلُه ومعاليه كلُّ واحد من احلاّج خليل الدويك �سيِخ ال�سباغني)1( 
الرتجمان  حممد  ال�سيد  املرحوم  بن  مو�سى  ال�سيد  وقاطِع  ال�صيِف  بالقد�ِص 
ال�سيد  وال�سيد خليل بن  ال�سيد حممد  وال�سيد حبيب ولديِّ  القادر  وال�سيد عبد 
علي القوا�ص وال�سيد اإ�سماعيل بن ال�سيد جعفر وح�سني بن عبد العظيم وعبد 
الكرمي بن احلاّج علي الطرابل�سي وعو�ص بن املرحوم بدر الدين وعبد الرحمن 
بن �صف الدين وم�سطفى بن النور وهم ال�سباغون بالقد�ِص ال�صيِف وقبلوا 
عندهم  الذي  النْيل  ي�ستغلوا  اأن  على  مر�سيًة  معتربًة  تامًة  �صعيًة  مواقعًة 
ِعّي  ًا ثم اأن مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ الواقع اتفاقهم عليه �سوية وبيعه اتفاقا �َصْ
اتفاقهم  على  ي�ستمرون  اأنهم  على  ِعّي  ال�صَّ التنبيه  عليهم  نبه  اإليه  امل�سار 
ال�سادر بينهم بالرتا�سي الواقع بينهم من خ�سو�ص اأمر �سنعتهم وعلى اأن 
كل �سيء ي�سلهم ي�ستغلونه ومقبول لهم وعلى اأن ي�ساوي بينهم يف �سنعتهم 
وينظر يف حال كل واحد منهم وما يحمله حاإله على ح�سب عادتهم القدمية 
ِعّي امل�سار اإليه  من قدمي الزمان و�سدر توافقهم لذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ة احلرام  رْيَراً يف �ساد�ص ع�ص ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

ختام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نورالدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ اأبو الفتح.

)1( شيخ الصباغين: طائفة صبغ الجلود ودباغتها. عطاهلل، محمود. وثائق الطوائف الحرفية،مركز التوثيق والمخطوطات 
والنشر، جامعة النجاح الوطنية،ج1،1991، ص262.
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18/ح1

تعمري 
وترميم 
املدر�سة 
ال�سالحية

اأوا�سط جمادى 
الثانية �سنة 
1081هـ/ 

1670/10/29م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل  ِعّي امُلَحرَّ �سبب حترير احلروف هو اأنه باملجل�ص ال�صَّ
ح�ص لدى قدوة ق�ساِة الإ�سالم عمدِة العلماِء الأعالِم زبدِة امُلَحقِّقني الفخاِم 
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي املوىل علي اأَفْندي امُلَوقَّ قني الفخاِم احلاكِم ال�صَّ عنِي امُلَدقِّ
العلماء  عمدة  الكرام  املدر�سني  فخر  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل 
الأعالم مولنا يا�سني اأَفْندي مفتي ال�سادة ال�سافعية بالقد�ص ال�صيف واملدر�ص 
على  والناظر  املحمية  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  ال�سالحية)1(  املدر�سة  يف 
امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ملولمنا  وذكر  املرقومة  ال�صيف  بالقد�ص  اأوقافها 
اإليه اأن املدر�سة املزبورة و�سوق اخل�ص اجلاري يف اأوقاف املدر�سة وجميع 
َحلَّة باب حطة وجميع الدكانني الكائنني  الطاحونة والطابونة الكائنتني مِبَ
ب�سويقة باب حطة وجميع القاعات الكائنة باملحلة املزبورة املعدة للحاكة 
وجميع احلمام املعروف بحمام الأ�سباط)2( اجلاري يف الوقف املزبور وعلى 
حوا�سل احلمام واأن جميع الأماكن املزبورة ت�سققت البناء وتخلخلت وانهدم 
غالبها لعدم من يتفقدها بالعمارة املزبورة من املدر�سني والنظار ال�سابقة 
واإن ا�ستمرت على منواإلها انهدم بالكلية وي�سيع بذلك عو�ص الواقف وطلب 
الأماكن  على  يك�سف  من  جانبه  من  يعني  اأن  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من 
املزبورة فاإهذا وجدت بال�سفة امل�صوحة اأَْعاله ياأذن له بعمارتها و�صف 
فعني  املزبور  الوقف  حم�سولت  على  والرجوع  وال�ستدانه  اإليه  حتتاج  ما 
مولنا من جانبه فخر الأفا�سل املَكْرمني زبدة اخلطباء املوقرين ال�سيخ ويل 
ال�صيف  بالقد�ص  ِعّية  ال�صَّ باملحكمة  الكتاب  ال�سادة  اأحد  بن جماعة  الدين 
ِعّي املومى اإليه  املحمية و�سحبته فخر اأْقرانه خليل ب�سه تابع احلاكم ال�صَّ
فتوجهوا  ال�سنية  ال�صيف  بالقد�ص  املعمارية  رئي�ص  اآغا  اأحمد  اأمثاله  وفخر 
 )3( الكائنة ب�سوق احُل�ص  الدكاكني  الك�سف والوقوف على  اإىل ذلك وح�سل 
خارج  من  الذي  احلائط  وعلى  اأ�سطحها  وعلى  املزبور  الوقف  يف  اجلارية 
املعدة  والدكاكني  والطابونة  الطاحونة  وعلى  املنهدمة  والدكاكني  ال�سور 
احلمام  وعلى  حطة  باب  حملة  ب�سوية  جميعها  الكائنة  والدكاكني  للحاكة 
املزبور فوجد جميع ذلك يحتاج اإىل التعمري والرتميم وعلى الأ�سطح ومو�سع

)1( المدرسة الصالحية: تنسب إلى منشئها وموقفها السلطان صالح الدين األيوبي بعد فتح مدينة بيت المقدس، تقع قرب 
باب األسباط شمال الحرم القدسي، العليمي، األنس، ج2، ص88؛ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل، مفرج الكروب 

في أخبار بني أيوب،ج5، تحقيق، جمال الدين الشيال، المطبعة األميرية، القاهرة، 1957م، ج2، ص289.
)2( حمام األسباط: يقع قرب المدرسة الصالحية.العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربي للدراسات 

والنشر، بيروت، ط4، 2007، ص683.
)3( سوق الُحصر: سوق قديمة صغيرة وآقعة في آخر سوق البازار من الشرق تجاه سوق اللحامين من الجنوب. العارف، 

عارف. المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربي للدراسات والنشر، بيروت، ط4، 2007، ص683.
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اجللو�ص ومد الق�صمل واإىل نق�ص واعادة واإىل اإقامة حائط تخمن العمارة 
واأحجار  وق�صمل  �سيد  ثمن  املزبورة  الأماكن  اإليه  حتتاج  ما  املزبورة 
واأخ�ساب واأحجار طواحني ومن ق�صمل واأجرة معلمني وفعول ومونة وغري 
ذلك فبلغ تخمني ذلك األفا غر�ص ومائتا غر�ص ثنتان على ما يف�سل فيه فمن 
ب�سوق احل�ص خم�سني غر�سا  الكائن  الدكان  اأخ�ساب داخل  ذلك ما هو ثمن 
اأجرة  هو  وما  غر�سا  خم�سون  املزبورة  الدكاكني  لرتميم  �سيد  ثمن  هو  وما 
معلمني وفعول ومونة يف �ستني يوما ت�سعون غر�سا عن كل يوم غر�ص ون�سف 
وما هو ثمن قفف وقو�ص وجمارف ولوازم ع�صة غرو�ص وما هو يف مد �سطح 
هو  وما  غر�سا  خم�سون  ق�صمل  وثمن  ومرمته  بالق�صمل  املزبور  ال�سوق 
ثمن �سيد ثالثون غر�سا واأجرة معلموين وفعول يف مدة خم�سني يوما واأجرة 
دقاقات مائة غر�ص وما هو لأجل تعزيل الطاحونة من الأتربة ثالثون غر�سا 
واأجرة  اأخ�ساب ثالثون غر�سا  �سيد ثالثون غر�سا وما هو ثمن  وما هو ثمن 
معلمني وفعول وغري ذلك ثالثون غر�سا وما هو يف مرمة الدكاكني الكائنة 
َحلَّة باِب حطٍة ثمَن �سيٍد ثالثوَن غر�سًا وما هو ثمُن اأخ�ساٍب لأْجِل الأبواِب  مِبَ
ثالثون غر�سًا وما هو اأجرُة معلمني وفعوٍل وغرِي ذلك ع�صون غر�سًا وما هو 
لأجِل ترميِم القاعاِت املعدِة للحاكِة املزبورِة وثمِن ق�صمٍل ثالثون غر�سًا 
ثالثون  ذلك  وغرُي  ومونٌة  معلمني  واأجرُة  غر�سًا  خم�سون  �سيٍد  ثمُن  هو  وما 
غر�سًا وما هو ثمُن اأخ�ساٍب ثالثون غر�سًا وثمُن ماٍء وغري ذلك ع�صون غر�سًا 
وما هو لأجِل جلو�ِص حماِم الوقِف وِقَطِعها ثالثون غر�سًا وما هو ق�صمٍل 
لأجِل  هو  وما  غر�سًا  ع�صون  قماماٍت  نقِل  اأجرُة  هو  وما  غر�سًا  ع�صون 
حوا�سل احلماِم وحائِط احلوا�سل ثمُن �سيٍد ثالثون غر�سًا وما هو ثمُن كتاٍن 
وحمرا ثالثون غر�سًا واأجرُة معلمني وفعوٍل وغري ذلك ع�صون غر�سًا وما هو 
لأجِل بناِء حائِط امل�ستطيلِة الكائنِة ظاهِر املدر�سِة وثمُن �سيٍد ع�صون غر�سا 
وما هو ثمُن حجارٍة واأجرُة معلمني وفعوٌل ومونٌة وغرُي ذلك خم�سُة وع�صون 
وباطنًا،  الدر�ِص خانة ظاهراً  اأ�سطِح  ومدِّ  املدر�سِة  ترميِم  وما هو يف  غر�سًا 
اأخ�ساٍب خم�سٌة وثالثون غر�سًا وبناُء حيطان وتكحيٌل وترميٌم  ابواِب  وعمُل 
وثمُن �سيٍد اأربعون غر�سا وما هو ثمن اأخ�ساٍب ثالثون غر�سًا وثمن ق�صمل 
ودقاقات وغري ذلك اأربعون غر�سا وثمُن اأحجاٍر ولواِزِمها اأربعون غر�سًا وما 
وهو  غر�سًا  ثمانون  يوما  خم�سني  مدِة  يف  ومونٌة  وفعوٌل  معلمني  اأجرُة  هو 
امل�ساَر  ِعيَّ  ال�صَّ احلاكَم  مولنا  بذلك  واأخربوا  فعادوا  املزبوِر،  املبلِغ  طْبُق 
املدر�سَة  اإليه  امُلوَمى  ِعيُّ  ال�صَّ راأى مولنا احلاكُم  ًا، وملا  ِعيَّ �َصْ اإخباراً  اإليه 
واأنَّ غالَب  النتفاُع  َر  اإىل اخلراِب وتعذَّ اآلْت  قْد  املرقومَة  والأماكَن  املزبورَة 
ها اآيٌل اإىل اخلراِب وغالُبها ل ُينتَفُع  ها خِرَب وبع�سُ اأوقاِفها قْد تعطلْت وبع�سَ
بها واأن يف عدِم تعمرِي ذلك خمالفٌة ل�صوِط الواقِف، اأذَن مولنا احلاكُم
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ال�سالحيِة  باملدر�سِة  املدر�ِص  اأَفْندي  يا�سني  ملولنا  اإليه  امل�ساُر  ِعيُّ  ال�صَّ
املزبورِة والناظِر على الوقِف املزبوِر ببناِء وتعمرِي وترميِم وتكحيِل املدر�سِة 
وتعمري  اِم  احلمَّ وتعمري  املزبورة  الأماكِن  وتعمرِي  ولواِزِمها  اأ�سُطِحها  ومد 
الفرِن والطابونِة والطاحونِة وجميِع الدكاكني ومدِّ اأ�سُطِحها والقاعات املعدِة 
املزبورِة  ال�سالحيِة  املدر�سِة  وقِف  يف  كلَّه  اجلاريِة  وباطنًا  ظاهراً  للحاكِة 
واأن ي�صَف على ذلَك كلِه جميِع املبلِغ املزبوِر اأَْعاله وما حتتاُج اإىل �صٍف 
وغرُي ذلك ، واأْن تعوَد على حم�سوِل الوقِف املزبوِر ما كاَن وِبَقْب�ص حم�سوِلِه 
و�ْصِفِه يف العمارِة املزبورِة واأن ي�ستديَن ما يحتاُج اإىل �ْصِفِه يف العمارِة 
غرَي مال لوقِف املزبوِر، اإهذا ل يِف بذلَك ماَل الوْقُف ويرجُع ما ي�ستديُنُه على 
ًا مقبوًل  ِعيَّ جهِة الوقِف املزبوِر اإحياًء ل�ْصِط الواقِف واإقامًة ل�سعاِئرِه اإذنًا �َصْ
رْيَراً يف اأوا�سط جمادى الثانيِة ل�سنِة  ًا حَتْ ِعيَّ من مولنا يا�سني اأَفْندي قبوًل �َصْ

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، 
ال�سيخ اأبو الفتح الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل الديري، ال�سيخ 

اأبو ال�سعود الدجاين، خليل جلبي الرتجمان. 

19/ح1

عقد وقف 
نقود 

كوقف 
�صعي 

والأختالف 
يف 

�صعيته 

اأوائل رم�سان 
�سنة 1081هـ/ 
1671/1/11م

باَب  َد  َق�سَ َمْن  واأجنَح  املراَد  ناَل  ف�سِلِه  باِب  على  وقَف  َمْن  الذي  هلِل  احلمُد 
على  وال�سالَم  وال�سالَة  واأراَد  اخلرِي  فعِل  اإىل  خَلَقُه  َمْن  واإلهَم  العباَد  َكْرمِه 
�سيِدنا حممٍد املعدِن الطاهِر واإله واأ�سحاِبِه الأجماِد و�سالٌة و�سالٌم دائمني 
ُم، مدبُر اأموَر  ا علَم الوزيُر الأَكْرم وامُل�سرتِحُم املفخَّ اإىل يوِم التناِد، وبعُد فلمَّ
اإبراهيم  الثاقِب، ممهُد مهامِّ الأناِم بالراأِي ال�سائِب ح�صُة  اجلمهوِر بالفكِر 
وَله اهلل تعاىل من اخلرياِت ما �ساَء حمافُظ )1( دم�سق ال�سام حاًل وفَقُه  ب�سه نَّ
اإجالإله  تعاىل  اهلُل  واأدام  ما�سيًا،  جلو�ِسِه  ُم�ستِغُل  وجعَل  را�سيا  تعاىل  اهلُل 
واأ�ساإله وختَم اهلُل بال�ساحلاِت اأعماله ما اأعدَّ للمح�سنني ووعَد به املت�سدقني 
يوَم  به  ينجو  �سالٍح  عمٍل  عمِل  يف  َرِغَب  اجلليِل  واأْجره  اجلزيِل  الثواِب  من 
احل�ِص والندامِة وعِمَل بقوِلِه �سلى اهلل عليه و�سلم املوؤمُن حتَت ظلِّ �سدقِتِه 
ِة، واعتمَد على قوِلِه �سلى اهلل عليه  يوَم القيامِة وذهَب عْنُه لهيُب الناِر احلارَّ
ِل  ف�سْ يف  ال�صيفِة  الأحاديِث  على  لَع  واطَّ ترٍة.  ب�سِق  ولو  النار  اتقوا  و�سلم: 
يف  اأ�صَج  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله  منها  املقد�ِص  بيِت  م�سجِد  اإ�صاِج 
م�سجِد بيِت املقد�ِص �صاجًا فاإنَّ امللئكَة ت�ستغفُر له ما داَم �سوَء ذلك ال�صاج، 
اأ�ْسَهد عليِه فْخَر الأكابِر والأعياِن عبدالكرمِي بن م�سطفى الرتجمان بالوكالِة

)1( محافظ دمشق: حاكم دمشق وألويتها وكان ينوب عن الوالي في حالة خروجه للحرب أو أية مهمة أخرى. غنايم 
زهير. جباية الرسوم والضرائب من االراضي الزراعية في فلسطين في ظل نظام التيمار.المؤتمر الدولي التايع لتاريخ 

بالد الشام، 2012، الجامعة االردنية، ص18.
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الآتي  الوْقِف  يف  عنه  وكالُتُه  الثابِت  اإليِه  امل�ساِر  الب�سه  قَبِل  عن  ِعّيِة  ال�صَّ
ال�سيِخ �سالٍح  العظاِم مولنا  امل�سايِخ  ب�سهادِة كلِّ واحد من فخِر  فيه  ذكُرُه 
وقَف  ه  اأنَّ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ال�صيِف  القد�سيِّ  احلرِم  �سيِخ  عبدالرحمن  وال�سيِخ 
النقِد  املبلِغ  جميَع  اإليه  امل�ساِر  ِله  موكِّ عن  بالوكالِة  َد  واأبَّ َق  وت�سدَّ وحب�َص 
الذي اأفرَزُه امُلَوّكل امل�ساُر اإليه من ماله وخال�ِص نواإله، وقدُرُه مائتا غر�ٍص 
�سحاحًا اأ�سديًة عنها بح�ساِب الِقَطِع الف�سيِة العدديِة اجلاريِة يف معاملِة يوِم 
تاريخه مائتي غر�ٍص واأربعني غر�سًا عن كلِّ غر�ٍص ثالثون قطعًة م�صيًة وْقفًا 
ًا ل ينمحي ا�سُمه ول يندر�ْص ر�سُمه ول  ًا وحب�سًا �صيحًا مرعيَّ ِعيَّ �سحيحًا �َصْ
يرَث  اأن  اإىل  الداهرين  الآبدين ودهَر  اأبد  واأْجره  ثواُبه  اهلل تعاىل  ي�سيُع عند 
اإليه وْقُفه  اأن�ساأ الواقَف امل�ساَر  اإنه هو خرُي الوارثني  اهلُل الأر�َص ومن عليها 
هذا على جهاٍت مرعيٍة وم�سارِف خرٍي هي اأن املتويل على هذا الوقِف يرابُح 
ِعّيَة ويتقي من ذلك �سبهاِت الربى ويجعُل ربَح  باملبلِغ املزبوِر املرابحَة ال�صَّ
ِل من الربِح يف  كِل ع�صِة غرو�ٍص يف كل �سنٍة غر�سني، فيكون جملُة املتح�سَّ
كل �سنٍة ثمانيًة واأربعني غر�سًا عدديًة ي�صُف منها املتويلِّ اأربعني غرو�سًا 
، ويجعُل ذلك ب�سمعتني،  يف كل �سنٍة ثمَن ع�صين رطٍل �سمعًا بالوزِن القد�سيِّ
يف  امل�ستقرين  ال�سمعدانني  يف  وي�سُعها  قد�سيٌة  اأرطاٍل  ع�صُة  �سمعٍة  كلُّ 
حمراِب امل�سجِد الأق�سى لُي�َصجا يف كلِّ �سباٍح وم�ساٍء عنَد املحراِب املزبوِر، 
اأجرَة عمِل ال�سمِع  وي�صُف من ربِح املاِل يف كلِّ �سنٍة ثالثُة غرو�ٍص عدديٍة 
وثمَن قطِن فتيلني امل�ستقرين املزبورين، واخلم�سُة غرو�ٍص الباقيُة من ربِح 
املاِل ي�صُفها املتويل لنف�ِسِه علوفَة توليِتِه على الوْقِف املزبوِر واإهذا تعذَر، 
والعياذ باهلل تعاىل، يكوُن وقفًا على الفقراِء وامل�ساكني اأينما ُوِجُدوا وحيُثما 
ِله املرقوِم يف وْقِفه  ِعّيِة عن موكِّ كانوا و�صُط الوكيِل املرقوِم بالوكالِة ال�صَّ
هذا �صوٌط ن�صَّ عليها فوجَب العمُل وامل�سرُي اإليها منها اأنَّ امُلَتَويلِّ على هذا 
ه �َصَط  له اإل بالرهِن القوي والكفيِل امللي، ومنها اأنُّ الوْقِف ل ُيتعاَمُل يف اأ�سْ
الكراِم مولنا  الأفا�سِل  العظاِم عمدِة  امل�ساِيِخ  لفْخِر  هذا  وْقِفه  على  التوليَة 
ُبه القا�سي بالقد�ِص  ، ثم من بعده ملن ُين�سِّ ال�سيِخ حممود �سيِخ احلرِم القد�سيِّ
الرحمن  عبد  وال�سيِخ  �سالٍح  لل�سيِخ  الوقِف  هذا  على  النظَر  و�َصَط  ال�صيِف، 
عن  ِله  موكِّ ويَد  يَدُه  املزبوُر  الوكيُل  ورفَع  تعاىل.  هلل  ح�سبًة  احلرِم  �سيخيِّ 
املبلِغ املرقوِم و�سلََّمه للمتويلِّ فت�سلََّمه مْنه بيِده باحل�صِة واملعاينِة الت�سلَُّم 
املرقوُم  الوكيُل  اأراَد  املرقوَم  املبلَغ  املزبوُر  املتويل  ت�سلََّم  وملا   ، ِعيَّ ال�صَّ
ا�سرتداَدُه  وطلَب  �سحيٍح  غرُي  النقوِد  وْقَف  باأنَّ  حمتجًا  الوْقِف  عن  الرجوَع 
من املتويل املزبوِر فاأجاَبُه )...( باأنَّ وْقَف النقوِد وما تعلَق به من ال�صوِط 
والقيوِد �سحيٌح م�صوٌع عند الإماِم املعترِب زفر على روايِة عبِد اهلِل الأن�ساري 
عليهما رحمُة امللِك العايل ورفعا يف ذلك لدى مولنا و�سيِدنا الَعاِل الكبرِي
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العامِل ال�سهرِي حمرِِّر دقائِق التف�سرِي ُمَقّرر قواِعِدِه اأح�سَن تقريٍر اأق�سى ق�ساِة 
علوِم  وارِث  والكالِم  واأَْلٍف�سِل  واحِلْلِم  العلِم  معدِن  الأناِم  ولِة  اأوىل  الإ�سالم 
ما�سي  الإ�سالم  م�سايِخ  �سيِخ  الإ�سالم  علماِء  اأ�ساطني  �سدِر  الكراِم  الأنبياِء 
النق�ِص والإبراِم مميِز احلالِل عن احلراِم خادِم �صيعِة امل�سطفى عليِه ال�سالِة 
ل بني احلِق والباطِل املوىل املوىل  واأتِّ ال�سالِم الَعاِل الفا�سِل الكامِل الفا�سِ
دامْت ف�ساِئُلُه  باأعاليِه  الكرمُي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ زاَدَه  ِنالَّ  مِبَ املدعو  اأَفْندي  ح�سن 
ومعاليه، وَيلََّغُه اهلُل تعاىل يف الداريِن �سوؤَْله )...( جائٌز عندُه وحكَم ب�سحِتِه 
ِه وعموِمِه على قوِل الإماِم زفر على روايِة  الوقُف املزبوُر ُلزوُمُه يف خ�سو�سِ
اإلهماَمني:  الإمامني  عند  واللزوِم  ال�سحِة  على  الأن�ساريِّ  عبداهلِل  بن  حممٍد 
ال�سيباين حكمًا �سحيحًا  الثاين والإماِم حممد احل�سِن  الإماِم  الإماِم يعقوب 
وحب�سًا  َر،  َقرَّ كما  �سحيحًا  وقفًا  ذلك  و�ساَر  ًا،  َمرِعيَّ ُمعَترَباً  وق�ساًء  ًا  ِعيَّ �َصْ
�صيحًا كما ُحرَِّر، وُرِقَع اأجُر الواقِف امُل�ساِر اإليه على الكرمِي واأَْدَخلِه ف�سيَح 

رْيَراً )...( رم�سان املبارك من �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  جناِنه حَتْ
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا اأَفْندي، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا 
ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  الثوري،  علي  ال�سيخ  مولنا  الدقاق،  علي  ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، خليل جلبي الرتجمان. 

19/ح3

زواج عبد 
الكرمي 

بن اأحمد 
املغربي 

مبخطوبته 
كاملة بنت 
اأحمد غراب 

البكر

ة  9 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/18م

تزوَج عبُد الكرمِي بُن اأحمد املغربيِّ مبخطوبِتِه كاملَة بنِت اأحمد غراب، البكِر 
اهلِل تعاىل وعوِنِه  اإ�سداقهِا على بركِة  ِعّيِة  ال�صَّ القا�ِص اخلاليِة عن املوانِع 
وح�سِن توفيِقِه و�سنِة نبِيِه حممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملُتُه ثمانون 
ِعّيِة عليها باعرتاِفه  غر�سًا عدديًة مقبو�سًة بيِد والِدها املزبوِر بالوليِة ال�صَّ
عدديًة  غر�سًا  اأربعوَن  وقدُرُه  احلاِل  بعَد  والباقي   ، ِعيِّ ال�صَّ العرتاِف  بذلَك 
موؤجلًة لها عليِه اإىل الفراِق مبوِت اأو طالِق بائِن زوِجها منه بذلك على ذلك، 
ًا مقبوًل  ِعيَّ ِعّيِة عليها زواجًا �سحيحًا �َصْ كذلك والُدها املزبوُر بالوليِة ال�صَّ
َر على نف�ِسِه الزوُج املرقوُم بر�سٍم  ًا وَقرَّ ِعيَّ من الزوِج املزبوِر لنف�ِسه قبوًل �َصْ
ك�سوَة زوجِتِه يف كلِّ �سنٍة من تاريخه غر�سان، واأَِذَن لها باإنفاِق ذلك عليها، 
وبال�ستدانِة عند احلاّجِة وبالرجوِع بنظرِي ذلك عليه تقريراً واإْذَنًا �سحيحني 
قبوًل  ِعّيِة عليها  ال�صَّ بالوليِة  املزبورِة  الزوجِة  والِد  �صعيني مقبولني من 
ًا، واأ�ْسَهد عليه الزوُج املرقوُم اأنه علَق زوجَتُه املزبورَة على �سفٍة اأخرى  ِعيَّ �َصْ
اإن غاَب عنها مدَة �ستِة اأ�سهٍر وتركها بال نفقٍة ول منفعٍة �صعيٍة تكوُن طالقًة 
طلقًة بائنًة تلُك بها نف�َسها، ويكوُن وكيُلُه يف ثبوِت الطالِق احلاّج علي بن 
ذي  من  التا�سِع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ تعليقًا  الوكالَة  وقِبَل  املغربي،  بكر  اأبي 

ة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

خليل، ال�سيخ اأبو الفتح، خليل جلبي الرتجمان. 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

20/ح1

�صاء جميع 
اململوك 
املدعو 

يو�سويوان 
ولد عبد اهلل 

املعرتف 
ل�سيده 

املزبور 
اخلال�ص 

الرق 
والعبودية 
الرو�سي 
اجلن�ص 
املدقن 
اللحية 
الأ�سهب 
العينني

ة  9ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/18م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هِذِه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  ِة  النريِّ الطريقِة  وحمَفِل  الغراِء،  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  اأَجلَّه  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
اأَفْندي  ِعيِّ املوىل يو�سف  ال�صَّ قدوِة ق�ساِة الإ�سالم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
ه الكرمُي باأعاليِه دامْت ف�ساِئُلُه ومعاليه، ا�سرتى فخُر اأْقرانه علي  ع َخطُّ امُلَوقَّ
ِعيِّ  ب�سه بُن نا�ص الدين الينكجري)1( بقلعِة القد�ِص ال�صيف)1( ِ الوكيِل ال�صَّ
عن الراهِب املدعو داود ولد حنا الرومي الثابِت وكالُتُه عنه فيما ياأتي باأنه 
ُ فيه ومباِل موِكِلِه املزبوِر  فيه من ال�صاِء الآتي ذكُرُه فيه بالثمِن الذي �سُيعنيَّ
الزيدي  وعلي  بغي�سة  بن  واإ�سماعيل  علي  بن  يا�سني  من  واحد  كِل  ب�سهادِة 
معه  احلا�ِص  داود  ولد  يا�سف  اليهودي  من  موكِلِه  ومباِل  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ِعيِّ فباَعُه ما هو له وجاٍر يف ملِكِه وطلُق ت�صِفِه وذلك جميع  باملجل�ِص ال�صَّ
اململوِك املدعو يو�سويوان ولد عبد اهلل املعرتِف ل�سيدِه املزبوِر اخلال�ِص الرِق 
من  قدُرُه  بثمٍن  العينني  الأ�سهِب  اللحيِة  املدقِن  اجلن�ص  الرو�سي  والعبوديِة 
بيِد  الف�سيِة مائُة غر�ٍص ف�سيٌة عدديٌة ثمنًا حاًل مقبو�سًا  العدديِة  الغرو�ص 
ًا، فبموجب ذلك  ِعيَّ ِعيَّ قب�سًا �َصْ البائِع املزبوِر باعرتاِفِه بذلك العرتاَف ال�صَّ
ِله املزبوِر ِمْن جميِع الثمِن املرقوِم، وِمْن كلِّ جزٍء  ة امل�سرتي وموكِّ ُبرَِّئْت ِذمَّ
البيُع  ِعيِّ براءَة قْب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سَدَر  ال�صَّ ِعّيَة بالطريِق  ال�صَّ الرباءَة  منُه 
بينهما يف ذلك كلِِّه باإيجاب �صعيٍّ وقبوٍل مرعي وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيحني 
ترا�ٍص  عن  بالأبدان  ِق  والتفرُّ العامِة  واملعرفِة  التامِة  الروؤيِة  بعد  �صعيني 
بينهما، وحيُثما كان ذلَك كذلك وتبَعُه ف�سماُنُه لزٌم حيُثما �صعًا ت�سادقا 
ِعيِّ امل�ساِر  على ذلك كذلك وثبَت م�سموُن ذلك كلِِّه لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ
ًا  ِعيَّ ًا وحكَم مبوجِبِه حكمًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ اإليه خلَّد اهلُل عليه النَِّعم ُثُبْوتًا �َصْ
رْيَراً يف تا�سِع ذي  ِعيِّ واِجُبنا ملا وجَب اعتباُره �صعًا حَتْ ووَقَع بالطريِق ال�صَّ

ة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

خليل، ال�سيخ اأبو الفتح، خليل جلبي الرتجمان، حممد جلبي.

)1( الينكجري: وهي فرقة تعني العسكر الجديد، أو العساكر النظامية الجديدة التي أصبحت تعرف باالنكشارية حيث كانت
 تعسكر هذه القوات في قلعة القدس المعروفة اليوم بقلعة داوود في الجزء الغربي من مدينة القدس بمحاذاة باب الخليل. 

ابراهيم، خليل أحمد. تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، جامعة الموصل،1983، ص78.
)2( قلعة القدس: تقع غرب المدينة؛ المعروفة اليوم بقلعة داوود في الجزء الغربي من مدينة القدس بمحاذاة باب الخليل. 

ابراهيم، خليل أحمد. تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، جامعة الموصل،1983، ص78.
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20/ح2

�سهادة 
على بيع 

َحلَّة  دار مِبَ
باب حطة

ة   8ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/17م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا الَعاِل  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ق الفا�سِل امُلَحقِّق قدوِة ق�ساِة الإ�سالم عمدِة العلماِء واخلطباِء العظاِم  امُلَدقِّ
دامْت  باأعاليِه  الكرمُي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
ف�ساِئُلُه ومعاليه، اأ�ْسَهد على احلاّج نا�ص بن املرحوم اإبراهيم فاتوله وهو 
ِعّيِة لكل  بحاٍل يعترُب �صعًا اأنه باَع ما هو له وجاَر يف ملِكِه وحيازِتِه ال�صَّ
�سويًة  فاتوله  بن  مو�سى  احلاّج  بنت  نور  ولزوِجِته  فاطمَة  ابنِته  من  واحدِة 
ة  احُل�سَّ جميَع  غريهما  دون  لنف�سيِهما  مبالهما  منه  ا�سرتيتا  وهما  بينُهما 
الداِر  جميِع  ِمْن  كامٍل  ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�َص  �ستُة  الثلثان  َوَقْدُرها  ال�سائعِة 
َحلَّة باِب حطَة �صكِة نوٍر املزبورِة بحقِّ  مِبَ القائمِة البناِء بالقد�ِص ال�صيِف 
الثلِث الباقي املحدودِة قبلة داِر حممٍد بن عوٍن و�صقا بدار الكركي و�سمال 
ال�سالُك  الطريُق  بدار خ�سرٍي وتاَمُه  �ِصِكُه وغربا  القوا�ص ومن  ال�سيد خليل 
غرا�ٍص  َكْرمي  ِمن  الن�سُف  َوَقْدُرها  ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ وجميُع  الباُب  وفيه 
اِر املعروِف اإحداُهما بقطعِة داوِد بن �ساٍل والثاين بقطعِة اأحمد  باأر�ِص ال�سمَّ
الق�سماين، ولهما �سهرٌة يف حملِّهما ُتغني عن و�سِفها وحتَت يِدهما بجميع 
حقوِق ذلك كلِِّه وطُرِقه وحدوِدِه ومنافِعِه ومرافِقِه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإليه، 
ِعيُّ النايف للجهالِة  وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �صعا املعلوُم ذلك عندما العلُم ال�صَّ
�صعًا بثمٍن قدُرُه ثالثوَن غر�سًا عدديًة ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيِد البائِع املرقوِم 
ة امل�سرتيني املزبورين من  ِعيِّ وُبرَِّئْت بذلك ِذمَّ باعرتاِفِه بذلك العرتاِف ال�صَّ
براءَة  ِعيِّ  ال�صَّ بالطريِق  ِعّيَة  ال�صَّ الرباءَة  منه  جْزٍء  كلِّ  وِمْن  املرقوِم  الثمِن 
البيُع بينهم يف ذلك باإيجاب �صعيٍّ وَقبوٍل مرعيٍّ  قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر 
ِعّيِة  وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيحني �صعيني بعد الروؤيِة واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
وتبعُه  ذلك  من  ذلك  يف  كان  ح�سبما  منهم  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  ِق  والتفرُّ
ف�سماٌن لزٌم حيث يجُب �صعًا ثم بعَد تاِم ذلك ولزوِمه ا�سرتى احلاّج نا�ص 
املرقوم وابنُته فاطمة مبالهما لنف�سيهما �سويًة بينهما من زوجِته نور بنت 
ِفها  لها وجاٍر يف ملِكها وطْلَق ت�صُّ احلاّج مو�سى فاتوله فباعْتُهما ما هو 
ِعّيِة ويُدها وا�سعٌة على ذلك اإىل حنِي �سدوِر هذا البيِع دوَن  وحيازِتها ال�صَّ
ل  ة ال�سائعِة َوَقْدُرها )...( من اأ�سْ املعِر�ِص واملاِزِع يف ذلك وذلك جميُع احُل�سَّ
كامٍل من جميِع الداِر القائمِة البناِء بالقد�ِص ال�صيِف بباِب حطٍة املحدودِة 
ة َوَقْدُرها )...( من َكْرميِّ الغرا�ِص الكائنني باأر�ِص ال�سماِر  اأَْعاله، وجميُع احُل�سَّ
بظاهِر القد�ِص ال�صيِف املعروِف اأحدهما بقطعة داود بن �سال والباقي بقطعة 
اأحمد الق�سماين ولهما �سهرٌة يف حملِِّهما تغني عن حتديِدِهما وجميِع الأربعة 
ِعيِّ بثمٍن  �سحوِن النُّحا�ِص واملاعونني النحا�ِص املعلوِم ذلك عندما العلِم ال�صَّ
قدُرُه ثالثون غر�سًا عدديًة ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيِد البائِع املزبوِر باعرتاِفها 
الرباءَة  املزبورين  امل�سرتيني  ُة  ِذمَّ بذلك  َئْت  وُبرِّ ِعيِّ  ال�صَّ العرتاِف  بذلك 
ِعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء و�سدَر البيُع بينهم يف ذلك ِعّيَة بالطريِق ال�صَّ ال�صَّ
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باإيجاٍب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �صعيني بعَد الروؤيِة واملعرفِة 
ِعّيِة والتفرِق بالأبداِن عن ترا�ٍص منهم وحيُثما كان يف ذلك من  والعاقدِة ال�صَّ
ذلك وتبعه ف�سماُنه لزٌم حيُث يجُب )�صعا( واأ�ْسَهدُت عليها اأنها ملَّكْت ابنَتها 
جميَع اخللخاِل الف�سِة وجميَع حيا�سِة الف�سِة املُّحالِة بالذهِب وقب�سْت ذلك 
ًا، واأنها وهبْت زوَجها  ِعيَّ من والدِتها املزبورِة باحل�صِة واملعاينِة تليكًا �َصْ
احلاّج نا�ص املرقوَم ُموؤَخَر �سداِقها وقدُرُه ثالثون غر�سًا عدديًة وُقبل ذلك 
امل�سلمني  فقراِء  فقريٌة من  ها  اأنَّ املزبورَة  نوراً  عليها  واأ�ْسَهدُت  ًا  ِعيَّ �َصْ ُقُبوًل 
ل  وقنباٌز  ودرعٌة  قمي�ٌص  اأ�سبابًا وهي  �سوى  الدنيا  هذِه  ُحطاِم  ِمْن  ل تلُك 
ها اإهذا حلَّ بها حادُث املوِت واأخرَجها زوُجها فيكوُن  غرَي ذلك ول �سواُه، واأنَّ
ذلك من �سدقٍة من عنِدِه، واأنها ل ت�ستحقُّ ول ت�ستوِجُب ِقَبَلُه ول ِقَبَل ابنِتها 
فاطمة املزبورِة حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سًة ول ذهبًا ول 
دينًا ول عينًا ول حقًا مطلقًا مِلا م�سى من الزماِن واإىل يوم تاريخه اأْدَناه، 
ًا  ِعيَّ وعرََّف بها ال�سيُد خليل بن ال�سيد علي القوا�ص وابنُتها املزبورُة تعريفًا �َصْ
ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  مولنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا 
ة  رْيَراً يف ثامِن ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ امل�ساِر اإليه دامْت ِنَعُم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

من �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

خليل، ال�سيخ اأبو الفتح، خليل جلبي الرتجمان، ال�سيخ خليل. 

21/ح1

تفتي�ص 
على قلعة 

الكرك
ن�ص تركي

اأواخر ذي احلجة/
�سنة 1081هـ/ 
1670/8/31م
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21/ح2

ار اأربعة  اأَقرَّ
اأرغفة خبز 
من العامرة 

العامرة

اأواخر جمادى 
الأخرة �سنة 
1081هـ/ 

1670/8/31م

ُمَقّرر  َر مولنا و�سيدنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي حُمرُِّر دقائِق التف�سرِي  َقرَّ
ح�سن  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الإ�سالم  ُق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر  اأح�سَن  قواِعَده 
ه الكرمُي باأعايل نظرِيِه دامْت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ
الكتاَب وناقِلِه احُلْرَمة زين ال�صف بنِت ال�سيِد اأحمد الرومي اأربعة اأرغفٍة من 
ولِدها  عن  عو�سًا  الفاخرِة  ال�صيِف  بالقد�ِص  الكائنِة  العامرِة  العمارِة  خبِز 
من  اأرغفٍة  اأربعة  عن  �صكتها  الرومي  القا�ص  عيد  ال�سيخ  بن  حممد  ال�سيخ 
التقريِر  املرقوِم مبوجِب  املتوفى  ولولِدها  لها  الآيلة  املزبورِة  العمارِة  خبِز 
ِعيِّ ال�سادِر لدى قدوِة النواِب حممد اأَفْندي خليفة احلَكِم العزيِز بالقد�ِص  ال�صَّ
قدُرُه  املعظِم  رم�ساَن  �سهِر  من  ال�ساد�ِص  اليوم  يف  املوؤرِخ  �سابقًا  ال�صيِف 
ِعيُّ  ِذَن لها مولنا و�سيُدنا احلاكُم ال�صَّ وحرمُتُه ل�سنِة �سبٍع و�سبعني واأَْلٍف واأَ
امل�ساُر اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه بتناُوِل الثمانيِة اأرغفٍة املزبورِة كلَّ يوٍم من 
خبِز العمارِة العامرة من حملة اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني 

رْيَراً يف اأواخِر �سهِر جمادى الآخرِة �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين اأَفْندي، فتح الدين، �سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، 

�سيخ مو�سى، �سيخ اأبو ال�سعود، خليل جلبي الرتجمان. 

�صاء دار 21/ح3
بباب حطة

ة  11ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/20م

َر  هذه حجٌة �سحيحٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقِع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  فِل  وحَمْ اِء  الغرَّ ال�صيعِة  مبجل�ِص 
قدوِة  و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املنيِف  العايل  واملعبِد  ال�صيِف 
ع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ ق�ساِة الإ�سالم ذخَر ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
املدعو  الكامَل  الرجَل  ا�سرتى  دامْت ف�ساِئُلُه، ومعاليه  باأعاليه  الكرمُي  ه  َخطُّ
باحلاّج حممد بن املرحوِم احلاّج حممد اخلما�ِص النابل�سي مباله لنف�ِسِه دوَن 
ماِل غرِيِه مْن عزِّ الديِن بن املرحوِم خرِي الديِن البريي فباَعُه ما هو له وجاَر 
ِعّيِة، ويُدُه وا�سعٌة على ذلَك اإىل حنِي  ِفه وحيازِته ال�صَّ يف ُمْلِكه وطلَق ت�صُّ
ة  احُل�سَّ وذلك جميُع  ذلك  له يف  واملناِزع ِ املعار�ِص  دون  البيِع  هذا  �سدوِر 
البناِء  القائِم  الدكاِن  ل كامل جميع  اأ�سْ َوَقْدُرها خم�سًة قراريط من  ال�سائعِة 
بالقد�ِص ال�صيِف بباِب حطِة باجلهِة ال�صقيِة �صكِة امل�سرتي بحقِّ الباقي، 
�سنِي ال�سيِخ �سالح  ويحدُّها قبلة دار امل�سرتي و�صقا حاكورٌة بيِد فخِر امُلدرِّ
اإلهنوِد وغربًا  و�سماًل دكاُن  اللطفي،  ال�سيِخ عمر  الإ�سالم  �سيِخ  املرحوِم  بِن 
ال�سالك ُوفيه الباُب بجميِع حقوِق ذلك كِلِّه بُطرِقِه وحدودِه ومنافعِه  الدرُب 
ِعّي النايف  ما عرف به ون�سب اإليه بكلِّ حٍق هو لذلك ذلك عندهم العلُم ال�صَّ
للجهالة �صعًا بثمٍن قدُره ثالثُة غرو�ٍص عدديٌة ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائِع 
ُة امل�سرتي املرقوُم من  ِعيَّ وُبرَِّئْت بذلك ِذمَّ باحل�صِة واملعاينِة القب�َص ال�صَّ
قب�ص براءة  ِعيِّ  بالطريِقال�صَّ ِعّيِة  ال�صَّ الرباءِة  جزِء  كلِّ  من  الثمِن  جميع 
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ٍ وا�ستيفاٍء و�سَدَر البيُع الباتُّ بينهما يف ذلَك باإيجاٍب �صعيٍّ وُقوبِل مرعيًا 
وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيحنِي �صعيني مقبولنِي بعد الرءية واملعرفة واملعاَقدة 
ِق بالأبداِن يف ترا�ٍص بينهما، وحيثما كان يف ذلك من ذلك  ِعّيِة والتفرُّ ال�صَّ
وتبعٌة ف�سماُنُه لزٌم حيثما يجُب �صعًا ل حقا مطلقًا ملا م�سى من الزماِن 
واإىل يوِم تاريخه اأْدَناه ت�ساُدَقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى 
ًا حترَر  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  يف رابِع ع�ص ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، خليل جلبي الرتجمان. 

22/ح1

وظيفة 
الرتبدارية 

مبقام 
مو�سى 
الكليم

اأوائل ربيع الأول 
�سنة 1081هـ/ 
1670/7/18م

ُمَقّرر  َر �سيُِّدنا ومولنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي حمرُر دقائِق التف�سرِي  َقرَّ
العلِم  معدُن  الأناِم  ُولِة  اأوىل  الإ�سالم  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر  اأح�سَن  قواعَدُه 
ل  واحللِم والكالِم �سيُخ م�سايِخ الإ�سالم الَعاِل العامُل الفا�سُل الكامُل الفا�سِ
ه  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ ِعيُّ املوىل املوىل ح�سن  بني احلقِّ والباطِل احلاكُم ال�صَّ
ِعيِّ  ال�صَّ الكتاِب  هذا  حلامِل  ومعاليه  ف�سائلِه  دامت  يِره  نظ  باأعايل  الكرمُي 
وناقِل هذا اخلطاِب امّلْرِعّي فخِر ال�ساحلني ال�سيِخ يحى بِن ال�سيِخ علي غ�سية 
يف وظيفِة الرتبداريِة)1( مبقاِم ح�صِة ال�سيِد مو�سى الكليم على نبينا وعليه 
املعلوِم  من  لها  مبا  الرَّحيِم  امَلِلِك  �سلواُت  واملر�سلني  الأنبياء  �سائر  وعلى 
فخِر  بِن  علي  ال�سيِخ  ِه  عمِّ ابن  ِعَو�سًا عن  يوٍم خم�ٌص عثماينٌّ  كلِّ  وقدِرِه يف 
وانِحالِل  تعاىل  اهلِل  رحمِة  اإىل  وفاِتِه  بُحْكِم  غ�سية  عمر  ال�سيِخ  ال�ساحلاء 
مببا�صِة  يحيى  لل�سيِخ  اإليه  امل�ساُر  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  مولنا  واأَِذَن  عنه،  ذلَك 
الوظيفِة وِبَقْب�ص معلوِمها امُلّعنيَّ اأَْعاله وال�ستنابِة عند احلاّجِة تقريراً واإْذَنًا 
رْيَراً يف اأوائِل ربيِع الأوِل ل�سنِة اإحدى  �سحيحني �صعيني معتربين �صعًا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ مو�سى ال�سيخ اأبو 

الفتح

22/ح2
وظيفة 

امل�سيخة 
والنظر

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

َر مولنا و�سيدنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي حمرُِّر دقائِق التف�سرِي، ُمَقّرر  َقرَّ
العْلِم  معدُن  الأناِم  ولِة  اأوىل  الإ�سالم  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر  اأح�سُن  قواعِدِه 

ل واحِلْلِم والكالِم �سيُخ م�سايِخ الإ�سالم الَعاِل العامُل الفا�سُل الكامُل الفا�سِ

)1( التربدارية: المسؤول عن إلقاء التراب في األماكن المخصصة له وعدم إلقاء التراب في حواكير وبساتين الناس، 
المقصود بكب التراب هنا خارج أسوار المدينة من أماكن الترميم والبناء واألسواق والطرقات، محمود. الطوائف الحرفية. 

ص54.
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على وظيفة 
امل�سيخة 

والنظر على 
اوقاف 

املدر�سة 
الفار�سية

ه  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ ِعيُّ امَلوىل امُلويل ح�سن  بني احلقِّ والباطُل احلاكُم ال�صَّ
ِعيِّ  ال�صَّ الكتاِب  هذا  حلاِمِل  ومعاليِه  ف�ساِئُلُه  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي 
الفتح  ابو  ال�سيُخ  الر�سيُد  املوقِف  ال�سعيُد  النجُل  امّلْرِعّي  اخلطاِب  هذا  وناقُل 
بن فخِر العلماِء واملدر�سني �ساللُة العلماِء العاملني مولنا ال�سيُخ حممٍد فْتُح 
املدر�ستني  اأوقاِف  على  والنظِر  امل�سيخِة  وظيفتي  ثلَث  اخلالدي  الديري  اهلِل 
الفار�سيتني)1( الكائنتني يف القد�ِص ال�سريِف مبا لها من املعلوِم وقدُرُه يف 
عن  عو�سًا  املزبورتني  املدر�ستني  اأوقاِف  حم�سوِل  من  عثمانيان  يوٍم  كلِّ 
والِدِه بحكِم فراِغِه له عن ذلك يف يوِم تاريخه اأْدَناه بُح�ْسِن اختياِرِه ور�ساه 
ِعيُّ امل�ساُر اإليه خلََّد اهلُل النَِّعَم عليه لل�سيِخ اأبي الفتِح  واأَِذَن مولنا احلاكُم ال�صَّ
وْقِف  حم�سوِل  من  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلوِمِهما  وِبَقْب�ص  الوظيفتني  مببا�صِة 
املدر�ستني وال�سنابة عند احلاّجِة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني معتربين 
ة احلراِم من �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف اأوائل ذي احِلجَّ �صعًا حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ 

اأبو الفتح.

22/ح3

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
كل يوم 

بداخل قبة 
ال�سخرة

اأوائل جمادى 
الأوىل �سنة 
1081هـ/ 

1671/9/15م

ُر  َر مولنا و�سيُدنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي حُمرُِّر دقاِئِق التف�سرِي مَقرَّ َقرَّ
العْلِم  معدُن  الأناِم  ولِة  اأوىل  الإ�سالم  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر  اأح�سَن  قواِعِدِه 
يُِّز احلالِل  واحِلْلِم والَكالم، وارُث علوِم الأنبياِء الكراِم �سيُخ م�سايِخ الإ�سالم مُمَ
ل بني احلقِّ والباطِل احلاكُم  عن احلراِم الَعاِل العامُل الفا�سُل الكامُل الفا�سِ
ه الكرمُي باأعايل نظرِيِه دامْت  ع َخطُّ ِعيُّ امَلوىل امُلويل ح�سن اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ِعيِّ وناقِل هذا اخلطاِب امّلْرِعّي فخِر  ف�ساِئُله ومعاليه حلامِل هذا الكتاِب ال�صَّ
امل�سدرين الكرام عمدِة العلماِء الأعالِم مولنا علي بِن املرحوِم قدوِة ق�ساِة 
بالدَّقاِق  املبارُك  ن�سُبُه  ال�سهرُي  اأَفْندي  م�سطفى  الأناِم  ولِة  ُذْخِر  الإ�سالم 
يوٍم  كلِّ  �سبيحَة  القدمِي  تعاىل  اهلِل  كالِم  ِمْن  ال�صيِف  اجلزِء  قراَءِة  وظيفَة 
بداخِل قبِة ال�سخرِة امل�صفِة بربعِة املرحوِم درغوِت اآغا مبا لها من املعلوِم 
الوقِف، ووظيفَة قراءِة اجلزِء  وقدُره يف كلِّ يوٍم ثالثٌة عثماينٌّ من حم�سوِل 
ال�صيِف من كالِم اهلِل تعاىل املنيِف �سبيحِة كلِّ يوٍم باحلجرِة الكائنِة فوَق 
�سحِن ال�سخرِة امل�صفِة باجلهِة الغربيِة بَرْبَعِة املرحوِم بريام ب�سه مبا لها 
من املعلوِم اأُ�ْسَوَة اأمثاله عو�سًا عن ولِدِه املرحوِم املغفوِر له ال�سيِخ حممٍد اأبي

)1( االمدرستان الفارسيتان: تقُع شماَل الحرِم القدسي، غرَب باِب العتم، أوقفها األميُر فارسي البكي بن األميِر قطلو أحد 
نواِب السلطنِة المملوكيِة في غزَة والساحل، يعوُد تاريُخ وقِفها إلى سنة753هـ//1352م، العليمي، األنس، ج2، ص76؛ 

العسلي، معاهد العلم، ص233.
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واأَِذَن مولنا  اإىل رحمِة اهلل تعاىل وانحالِل ذلك عنه،  املواهِب بحكِم وفاِتِه 
املزبوِر  لل�سيِخ علي  النَِّعَم عليه  تعاىل  اهلل  اإليه خلََّد  امل�ساُر  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم 
اأَْعاله وال�سنابِة  مببا�صِة الوظيفتني املزبورتني وِبَقْب�ص معلوِمِهما امُلّعنيَّ 
يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا  معتربين  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجِة،  عند 

اأوائِل جمادى الأول ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ 

اأبو الفتح. 

23/ح2

حما�سبة 
على 

حم�سول 
تيمار

اأوائل رجب 
�سنة 1081هـ/ 

1670/11/13م

حما�سبٌة �صعيٌة �سَدَرْت بني كلِّ واحد ِمْن فخِر الأعياِن ال�سيِد خليِل اآغا األي 
ِعيِّ على عبد الباقي بن املرحوم  بك ال�سباهية بالقد�ِص ال�صيِف الناظِر ال�صَّ
الو�سي  منر،  اأحمد  بن  عو�ص  اأْقرانه  وفخِر  القا�ِص  �سموم  بن  بك  حممود 
ُه من حم�سوِل تيمار )1( القا�ص، وما  ِعّي على عبد الباقي على ما قب�سَ ال�صَّ
ُه يف �سنِة  �َصَفه من م�ساريِفِه ولوازِمه عن �سنة ثمانني واأَْلٍف الواقُع قب�سُ
ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الإ�سالم احلاكِم  تاريخه �سْدَر ذلك لدى مولنا قدوَة ق�ساِة 

ع عليه دامْت نعُم الباري عليه.  امُلَوقَّ
86، حم�سوُل:  اأَ�ْسَجار  عداُد  عداُد غنم60ٍ،  الكربى)2(:  البريِة  قريِة  حم�سوُل 
منجل)3(: 9غرو�ٍص، حنطة: 15 مد)4( 60 غر�سا، �سعري: 15مد =  فتح   ،60
ة الفالحني، حم�سوُل برِج مرحوق)1(: 30غر�سا، حم�سوُل واِد عبا�ص: يف ِذمَّ

)1( التيمار: هو منح العسكر الفرسان أرضاً مقابل الخدمة العسكرية، وهو على قسمين: االول يعرف تيمار بتذكرة: أي 
ان التيمار ممنوح من السلطنة ويوجد به شهادة من دار السلطنة بمنحه اإلقطاع يتراوح اقطاعه ما بين 6-20 ألف أقجة، 
والثاني تيمار بدون تذكره أي يتم منح التيمار من طرف الوالي في الوالية ويكون الحد االعلى 6 ألف آقجة وإذا منح الوالي 
أكثر من ذلك فعلى التيماري أو التيمارجية أن يحصلوا على براءة سلطانية في ذلك. ربايعة، ابراهيم)2013(. سجل 
محكمة القدس الشرعية العثمانية، سجل رقم 155 لسنة ) 1068ه/1657م(،جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص11.

)2( البيرة الكبرى: هي مدينة البيرة الحالية وقد ذكرت بالكبرى ألنه كان يوجد قرية أخرى جنوب القدس تعرف بالبيرة 
الصغرى. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص214.

التي تفرض على  الضريبة  الثمار؛  الحصاد وجني  ببدء موسم  إيذانا  الفالحين  يدفعه  الذي كان  الرسم  فتح منجل:   )3(
فتح منحلة من األراضي الميرية، وقد وقع الجدل حول أخذ الخراج من العسل الذي يتم الحصول عليه من المناحل في 
األراضي الميرية المسماة األراضي الخراجية. ولهذا السبب إذا تبينا الرأى القائل بعدم األخذ، فينبغي أن نتناول عشر 
المنحل ضمن مجموعة الرسوم العرفية وليس مجموعة خراج المقاسمة. وحتى لو كان هناك اتفاق بأخذ العشر عن العسل 
في األراضي العشرية فإنه اختلف في أخذ العشر أو خراج المقاسمة من العسل في األراضي الخراجية، وقد أبدى بعض 
العثمانيين أراء سلبية في هذا الخصوص" إذا كان زبد، وهو من الشرفاء، يدفع عشر المنجل صاحب األرض، فهل يجوز 
أن يقول متسلم أمير لواء، أنني أيضاً أخذ العشر" الجواب:" أن أراضي هذه البالد هي في األصل أراض خراجية وليست 
عشرية وهي ال زالت أراض المملكة والتي تسمى أرض كذا ميرية، وال ضريبة عشر على العسل الذي ال يأخذ الرحيق 
من األراضي العشرية". أحمد آق كوندوز، التشريع الضريبي عند العثمانيين، ترجمه عن التركية فاضل بيات، منشورات 

لجنة تاريخ بالد الشام، عمان 1425 هـ/2004م،مطبعة الجامعة األردنية،ص62.
)4( مد: وحدة وزن بلغ وزنه875,77كغم، فالتر ، هنس. المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري، 

ترجمة كامل العسلي، عمان1970م,ص74.
)5( برج مرحوق: لم اعثر عليه.
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ة الفالحني، حم�سوُل اأرطا�ص)2(:  ة الفالحني، حم�سوُل جويل)1(: يف ِذمَّ يف ِذمَّ
ة الفالحني، حم�سوُل معجول: مباٌع مع الفالحني، املجموع: 34غر�ص  يف ِذمَّ

و26 قطعًة م�صيًة
م�صوف: 

ال�سنة:  يف  جمموُعُه  ما  م�صيٍة،  قطٍع   3 اليوم  يف  �سنٍة:  مدُة  اليتيِم  ك�سوُة 
ال�سباهيِة:  جملِة  مع  كلفٌة  م�صيًة،  14قطعًة  نحالني:  مقطوُع  غر�سًا،   36

5 15 م�صية، خرج  10غرو�ٍص، ر�سُم حما�سبٍة: 
املبلغ: 47غر�سًا و4م�صية. 

وبقي زيادٌة للو�سي املزبوِر اثنان وع�صون غر�سًا وثمانيُة قطٍع م�صيٌة مع 
ِة القا�ِص مبوجِب الدفرِت ال�سابِق وقدُرُه ِمَن الغرو�ِص �ستون غر�سًا  ما له بِذمَّ
املوؤرِخ يف خام�ِص ع�ِص رجٍب  املزبوِر  الدفرِت  مُبوَجِب  وثالثُة قطٍع م�صيٌة 
ِة  ل�سنِة ثمانني واأَْلٍف، فبلَغ جملُة ما للو�سي املزبوِر زيادًة عن م�صِفِه بِذمَّ
رْيَراً يف اأوائِل رجِب  ِعّي حَتْ القا�ِص اثنان وثمانون غر�سًا باقيًة له البقاَء ال�صَّ

ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
الأيتاِم  اأمواِل  مبحا�سبِة  املاأموِر  رجِب  تعاىل  هلل  الفقرِي  مبعرفِة  حو�سَب 

بالقد�ِص ال�صيِف
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

اأبو الفتح. 

23/ح3

 زواج 
كرمي بن 

عبد القادر 
بن نوح 

مبخطوبته 
فاطمة 

بنت احلاّج 
�سالح 
الديري

ة  5ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/14م

ِعّي يو�سف اأَفْندي:  لدى مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ
بنِت  فاطمَة  مبخطوَبِتِه  نوح  بن  القادر  عبد  بن  كرمي  املدعو  الرجُل  َج  تزوَّ
اأ�سداَقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  الديري  �سالِح  احلاّج 
على بركِة اهلِل تعاىل وح�ْسِن توفيِقِه و�سنِة نبيِه حممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم 
�سداقًا جمَلُته ثمانيُة غرو�ٍص عدديٍة احلالَّ لها من ذلك غر�سًا مقبو�سًة بيِدها 
�ستُة  وقدُرُه  احلالِّ  بعد  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاِف  بذلَك  والِدها  باعرتاِف 
ِعّي،  ال�صَّ التاأجيِل  بائِن  طالٍق  اأو  موٍت  الفراِق  اإىل  عليِه  لها  لٍة  جَّ ُموؤَ غرو�ٍص 
الثابتُة وكالُتُه عنها يف ذلك ويف  َجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها  زوَّ
ال�سيِخ  بن  حممِد  ال�سيِخ  من  واحد  كلِّ  ب�سهادِة  املزبوِر  داِق  ال�سَّ ُمَقَدٍم  قب�ٍص 
عبد  بتعريِف  بها  العارفني  املجدلوي  حجازي  بن  وحممد  اخلليلي  حممد 
الزوِج  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �َصْ زواجًا �سحيحًا  ِعيِّ  ال�صَّ التعريِف  نوٍح  بِن  القادِر 
ة ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ًا يف خام�ِص ذي احِلجَّ ِعيَّ املزبوِر لنف�ِسِه قبوًل �َصْ
علي،  ال�سيُخ  علي،  ال�سيُخ  اهلِل،  فتُح  ال�سيُخ  الدين،  نور  ال�سيُخ  زكريا،  ال�سيُخ 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

)1( محصول جوالي: الضرئب التي تدفعها أهل الذمة والجالية هي الجزية.ربايعة، ابراهيم. سجل 152، ص51.
)2( ارطاس: تقع جنوب مدينة بيت لحم.شراب، محمد. معج بلدان فلسطين، ص111.
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�صاء اأر�ص 23/ح4
بغرا�ص

ة  14 ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/23م

َر  هذِه حجٌة �سحيحٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص 
قدوِة  و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَُّه  املنيِف  العايل  واملعبِد  ال�صيِف 
ع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ ق�ساِة الإ�سالم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
املدعو  الكامُل  الرجُل  ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائُلُه  دامْت  باأعاليِه  الكرمُي  ه  َخطُّ
اأحمد... مباله لنف�ِسه دوَن غرِيه من كلِّ واحد ِمْن عزِّ الديِن بِن خرِي الدين البدري 
ونا�ص الدين الطوري بالأ�سالة عن اأنف�سهما وخليل بن عبد النبي النابل�سي 
ِعّية عن فاطمة ونعيمة القا�صتني عن درجة البلوغ  بالأ�سالة والولية ال�صَّ
ِعّي عن زوجته  وجنم الدين بن اخلواجة �سالح بن قا�سي ال�سلت الوكيل ال�صَّ
فخرى بنت اأحمد الداجوين والو�سي ال�صيعي على حجازي يتيِم احلاّج اأحمد 
للقا�صين  هو  ما  والوليِة  والو�سايِة  والوكالِة  بالأ�سالِة  فباعوُه  الداجوين، 
املزبورين وللموِكلِة املزبورِة وللقا�صين املزبورين ما هو جاٍر يف ملِكِهم 
من  القا�ِص  ح�سِة  بيُع  ذلك  يف  ومبا   ، ِعّية  ال�صَّ وحيازِتهم  ت�صِفِهم  وطلُق 
ِعيَّ  ال�صَّ احلظِّ وامل�سلحِة لغرابها وعدِم النتفاِع بها باإخباِره بذلك الإخباَر 
ويدهم وا�سعٌة على ذلك اإىل حنِي �سدوِر هذا البيع دوَن امُلعاِر�ِص وامُلناِزِع 
من  قرياطًا  ع�ص  ثمانيُة  َوَقْدُرها  ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ جميُع  وذلك  ذلك  يف  له 
ل كامٍل من جميِع الغرا�ِص التني والزيتون واللوِز وغري ذلك القائِم اأ�سوله  اأ�سْ
باأر�ِص ال�صارِة)1( بظاهِر القد�ِص ال�صيِف ويحدُّها قبلُة اأر�ٍص جاريٍة يف وْقِف 
الأدهميِة و�صقًا َكْرم رمانٍة و�سماًل... ما هو لذلك �صعًا املعلوُم عندهما العلَم 
ِعيَّ النايَف للجهالِة �صعًا بثمٍن قدُرُه ثمانيُة غرو�ٍص عدديٍة ثمنًا حاًل على  ال�صَّ
ما يف�سُل فيه... من املبيِع املرقوِم اثنا ع�ص قرياطًا بثمٍن قدرُه خم�سُة غرو�ٍص 
وثلُث غر�ٍص وما باَعُه نا�ُص الطوري بالأ�سالِة عن نف�ِسِه وخليُل بن عبد النبي 
ِعّيِة عن القا�صين من امَلبيِع املرقوِم ثالثُة  النابل�سي بالأ�سالِة وبالوليِة ال�صَّ
قراريٍط باأربعنَي قطعٍة م�صيٍة وما باعُه جنُم الديِن بن قا�سي ال�سلِت بالوكالِة 
ِعّيِة عن زوجِتِه من امَلبيِع املرقوِم ثالثُة قراريٍط باأربعني قطعٍة م�صيٍة  ال�صَّ
ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيِد البائِع املزبوِر اأ�سالًة ووكالًة وو�سايًة ووليًة باحل�صِة 
ِعّيُة  ُة امُل�سرتي املرقوِم ويف كل جزٍء منه الرباءُة ال�صَّ وامُلعاينِة وُبرَِّئْت بذلك ِذمَّ
البيُع الباتُّ بينُهما يف ذلك  ِعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر  بالطريِق ال�صَّ
باإيجاٍب �صعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيحني �صعيني بعَد الروؤيِة 
ِق بالأبداِن عن ترا�ٍص بينهم وح�سبما كان  ِعّيِة والتفرُّ واملعرفِة واملعاقدِة ال�صَّ
يف ذلك من ذلَك وبيٌع و�سماُنُه لزٌم ثم بعَد تاِم ذلَك ولزوٌم حيثما يجب �صعًا 

ِعيِّ  ت�سادقوا على ذلك كذلَك وثبَت م�سموُن ذلك كلِه لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ

)1( أرض الصرارة) المصرارة(. تقع شمال غرب القدس خارج السور مباشرة.
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ة  رْيَراً يف رابِع ع�ص ذي احِلجَّ ًا حَتْ امل�ساِر اإليه دامْت نعُم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصِْعيَّ
من �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

ال�سيخ  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  له،  اأ�سْ ال�سيخ زكريا، كاتب  �سهود: 
علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، كاتبه. 

24/ح1

زواج اأبو 
بكر بن 
احلاّج 
�سحادة 
خ�سري 

النابل�سي 
مبخطوبته 
اآمنة بنت 
عثمان 

اخلما�ص 
النابل�سي

ة  19 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/18م

لدى مولنا يو�سف اأَفْندي الر�سي دام ف�سله
تزوَج اأبو بكٍر بن احلاّج �سحادَة ُخ�سرٍي النابل�سي مبخطوبِته اآمنَة بنِت عثماَن 
ِعّيِة اأ�سداَقها على  اخلما�ِص النابل�سيِّ املراأَة الكاملَة اخلاليَة عن املوانِع ال�صَّ
بركِة اهلِل تعاىل وح�ْسِن توفيِقِه و�سنِة نبيِّه حممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا 
قدُرُه خم�سٌة وثالثوَن غر�سًا عدديًة احلالُّ لها من ذلَك ع�صون غر�سًا مقبو�سًة 
ِعيَّ والباقي بعَد احلاِل  بيِدها باعرتاِف وكيِلها الآتي ذكُره فيه العرتاَف ال�صَّ
خم�سُة ع�ص غر�سًا ُموؤَجَلًة لها عليه اإىل الفراِق موٍت او طالٍق بائٍن زوُجها منه 
بذلك على ذلك، كذلك �سقيُقها اأحمد بالوكالِة عنها الثابُت وكالُتُه عنها يف 
ِم ال�سداِق املزبوِر ب�سهادِة كلِّ واحد من احلاّج  ذلك ويف العرتاِف ِبَقْب�ص ُمقدَّ
يا�سني بن �سالح النابل�سي وخاإلها ح�سن بن احلاّج اأحمد النابل�سي العارَفنْي 
ِعيِّ زواجًا  بها مع تعريِف ابن خاإلها حمموٍد بِن ح�سٍن املزبوِر التعريِف ال�صَّ
رْيَراً تا�سَع  ًا حَتْ ِعيَّ َن الزوَج املزبوَر لنف�ِسِه قبوًل �َصْ ًا مقبوًل مكَّ ِعيَّ �سحيحًا �َصْ

ة احلراِم ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  عر�ِص ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، خليل جلبي. 

حما�سبة 24/ح2
و�سي

19 ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/29م

يف  اأَفْندي  ح�سن  الإ�سالم  ما�سيِخ  �سيِخ  عن  ال�سادِر  ِعيِّ  ال�صَّ بالإذِن  قيدت 
1081هـ/  ة �سنة  19ذي احِلجَّ

مبديِة  الع�سكري  الق�سام  لبكري  اأحمد  الفقرِي  مبعرفِة  فيه  ُحرَِّر  ح�سبما  الأمُر 
ال�ساِم عفى عنه مبهِرِه املعتاد. 

احلمُد هلِل وح�سُب 
اِء وحمفِل الطريقِة النريِة الزهراِء بدم�سَق املحرو�سِة  الغرَّ باملجل�ِص ال�صيعِة 
الف�سالِء  اأف�سُل  املتبحرين  العلماِء  اأعَلُم  مولنا  ن�سَب  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه 
وغيالِتها  بدم�سَق  الع�سكريُّ  الق�ساُم  احلنفيُّ  احلاكُم  قني  امُلَدقِّ رين  امُلَتاأخِّ
ِعيَّ وناقُل  ه اأَْعاله َبلََّغُه اهلُل تعاىل املناَل حامُل هذا الكتاَب ال�صَّ ع َخطُّ امُلَوقَّ
كتخدا  م�سطفى  بن  اآغا  حممد  والأعياِن  الأماجِد  فخُر  امّلْرِعّي  اخلطاَب  هذا 
املغفوُر له ع�ساُف ب�سه بُن املرحوِم املغفوِر له حممد ب�سه بِن املرحوِم فروٍخ 
َدهم اهلل تعاىل بالر�سواِن، و�سيا  ب�سه اأمرِي الرْكِب ال�صيِف ال�سامي، كان، تغمَّ
ًا من قبل ال�صِع ال�صيِف على بنِت املرحوِم ع�ساٍف ب�سه امل�ساِر اإليِه،  ِعيَّ �َصْ
راِت نخبُة ال�سعاداِت امل�سونُة )كا منورقادون( القا�صُة عن  وهي فخُر امُلوقَّ

رَة امُلَحرَّ املعتربَة  وواجباِتها  ِعّيَة  ال�صَّ م�ساحَلها  لتعاطي  البلوِغ  درجِة 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

و�صِف  ه  قب�سُ لها  يجُب  ما  وقب�ِص  وعطاٍء  واأخٍذ  و�صاٍء  بيعٍ  من  امّلْرِعّيَة 
كلِّها  اأموِرها  و�سائِر  اإبقاوؤه  لها  ميكُن  ما  واإبقاِء  �صُفه  عليها  يرتتُب  ما 
اإىل حنِي بلوِغها ور�سِدها واأَِذَن له يف ذلك، كلِّ ذلَك، مع العمِل  ومتعلقاِتها 
اأَِذَنا �صعيني مقبولني  القلعِة  و بحماِم  ن�سبًا  ِته  اِئِه وعالنيَّ ب�صَّ اهلِل  بتقوى 
ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  مولنا  اأخرَب  اأن  بعد  �صِعيٍّ  بالتما�ٍص  املرقوِم  الو�سيِّ  من 
�سبَغ اهلُل تعاىل ِنَعَمُه عليه فخُر العلماِء املعتربين اأبو بكر بُن املرحوِم ال�سيِخ 
حممٍد النابل�سيِّ وفخُر الأماجِد ح�سنٍي بلكبا�سي بُن بهراٍم وفخُر الأعياِن بريي 
باأنَّ حممَد  الزعيم  يو�سف  بُن  اآغا  اأَفْندي ورم�ساُن  اإبراهيم  بِن  حممد جلبي 
حّظًا  و�سيًا  ن�سِبِه  يف  واأنَّ  ذلك  يف  )ما�ٍص(  للو�سايِة  اأهاًل  املن�سوَب  اآغا 
تا�سِع  يف  وُحرَِّر  ذلك  جرى  ِعيُّ  ال�صَّ الإخباُر  املذكورِة،  للقا�صِة  وم�سلحًة 

ع�َص ذي القعدِة احلراِم من �سهوِر �سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
مثاإله عبد اهلل بن اأحمد، مثاإله �سم�ُص الديِن، مثاإله حممد بن مو�سى، الفقرُي 

، الفقرُي مثاإله حممٌد بُن ح�سنٍي، اإبراهيم بُن حممٍد عبُد احليِّ الزهريِّ

24/ح3

وظيفة 
قراءة 
�سورة 
يا�سني 
كل يوم 

بعد �سالة 
الع�ص 

بال�سخرة 
امل�صفة

اأول �سنة  1ربيع 
1081هـ/ 

1670/7/18م

ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الأناِم  ولِة  الإ�سالم عمدُة  ق�ساِة  قدوُة  و�سيُِّدنا  َر مولنا  َقرَّ
ه الكرمُي اأعال نظرَيُه داَم اأَْعاله حاُل هذا الكتاِب  ع َخطُّ املوىل علٌي اأَفْندي امُلَوقَّ
وناقُل هذا اخلطاِب فخُر اأمثاله قا�سٌم جلبي بُن املرحوِم احلاّج رجٍب يف قراءِة 
�سورِة يا�سنَي ال�صيفِة كلَّ يوٍم بعَد �سالِة الع�ِص بال�سخرِة امل�صفِة عنَد القبِة 
املن�سوبِة بقاِئها وترتيبها للمرحوِم احلاّج يو�سف الرومي مبا لها من املعلوِم 
وقدُرُه يف كلِّ يوٍم عثماينٌّ عو�سًا عن املرحوِم حممٍد جلبي بِن املرحوِم علي 
بايل بحكِم وفاِتِه اإىل رحمِة اهلِل تعاىل وانحالِل ذلك عنُه الآيل للمرحوِم حممد 
ٍخ يف �سهِر حُمرَّم احلراِم ل�سنِة اأربٍع  جلبي املرقوِم مبوجِب تقريٍر �صعيٍّ ُموؤَرَّ
ِعيُّ امل�ساُر اإليه خلََّد اهلُل النَِّعَم عليه  و�سبعني واأَْلٍف، واأَِذَن مولنا احلاكُم ال�صَّ
اأَْعاله بال�ستنابِة عند احلاّجِة  الوظيفِة املزبورِة وتناوِل معلوِمها  مببا�صِة 
اأول  ربيِع  اأول  يف  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً 

ل�سنِة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

من �ص 
25 لغاية 
�ص 32 

من ال�سجل

عقد وقف 
مو�سى ب�سه 
اأمري لواء 

ّغّزَة

1/ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/11م

اأَفْندي القا�سي  ِعيِّ من �سيِخ الإ�سالِم مولنا و�سيِدنا ح�سن  ُقيَِّد بالإذِن ال�صَّ
ة احلراِم �سنة 1081هـ، و�سحَّ ما فيه  بالقد�ِص ال�صيِف يف 19�سهِر ذي احِلجَّ
ل الوقِف و�صاِئِطه والرتتيِب و�سوابِطِه  لدّي، و�سحَّ ما يحوي بني يديَّ من اأ�سْ
ِه وعموِمِه عاملًا مبواقِع اخلالِف الواقِع  وحكمُت ب�سحِتِه ولزوِمه يف خ�سو�سِ
بنَي الأئمِة العلماِء الأ�سالِف بعد رعايِة ما يجُب رعايُتُه يف الق�ساِء بالأوقاِف 
َرُه رجي عبد العفو عبد ال�سمد عبُد الرحمن بُن حممٍد املوىل مبدينِة ّغّزَة  حرَّ

ها�سٍم خالُفُه عفى عنُهما مبهِرِه املعتاد: 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

تتناول 
وقف 

اأمري لواء 
ّغّزَة وهي 

حجة 
واحدة 

َر قلَب من اختاَره من عباِدِه بنوِر اإلهدايِة  احلمُد هلِل �سبحاَنُه وتعاىل الذي نوَّ
اإىل نهايِة درايِة التحقيِق  اأراَدُه ِمْن عباِدِه، فو�سَل  والتوفيِق وعّمَر فوؤاَد من 
يف  كرَع  اأْن  بعد  و�سَدَر  ووَرَد  ِة  ال�سنيَّ املعارِف  ريا�ِص  رو�ِص  يف  فوقَف 
الأمِة  ملَة  جازى  الذي  وتعاىل  �سبحاُنه  نحمُده  القد�سيِة،  احلكمِة  ينابيِع 
َ لها طريَق الر�ساِد يف حالتيِّ حاإلها ومالها، فقاَل عزَّ  باأح�سِن اأعمالها وبنيَّ
ِنَعِمِه التي ل  اأمثالها، فله احلمُد على  ِمْن قاِئٍل: َمْن جاَء باحل�سنِة فَلُه ع�ُص 
حُت�سى وف�سِلِه الذي ُي�ستق�سى وِبرِِّه باأح�سِن اليقنِي ون�سهُد اأْن ل اإله اإل اهلل 
وحَدُه ل �صيَك له �سهادًة يحلُّ بها اأعلى عليني، ون�سهُد اأنَّ �سيَِّدنا حممٍد عبَده 
ور�سوَله �سيُِّد املر�سلني واإماُم املتقني قائاًل �سلى اهلل عليه و�سلم: " املوؤمُن 
حتَت ظلِّ �سدقِتِه يوَم القيامِة " وناهيك بهذا الو�سِف احل�سِن الذي يناُل به 
امُلَت�سدُِّق احلظَّ الويفَّ بوا�سطِة �سَدَقِته اجلاريِة على امل�ستحقني القائِل �سلى 
اَم مبا �صَع لهْم ِمَن الديِن  اهلل عليه و�سلم وعلى اإله واأ�سحاِبِه الذين كانوا الُقيَّ
ا كاَن الوقُف من القْرِب  القيِِّم مقتفني ِملََّته دائمًا اإىل يوِم الديِن، اأما بعُد فلمَّ
ال�سنُة ال�صيفُة باحلثِّ عليها ومبعرفِة  َرت  َقرَّ التي  اإليها والطاعات  املندوِب 
الإلهيُّ  الإلهاُم  املاأثورِة فلذلك وقَع  الأعماِل  واأف�سِل  امُلربورِة  القرباِت  اأجلِّ 
واملجِد  القدِر  الفخاِم ذي  الكرباِء  كبرِي  الكراِم  الأمراِء  اأمرِي  نف�ِص ح�صِة  يف 
والحرتاِم حا�ِص �ساعَد اجلوِد والهتماِم، �سليِل البا�سوات العظاِم املخ�سو�ِص 
اِت، با�سِط اأجنا�ِص القرباِت ح�صِة  مبزيِد عنايِة امللِك العالِم نا�ِص اأنواِع املربَّ
َ اهلُل تعاىل من اخلرياِت ما �ساَء املت�صُف مبدينِة ّغّزَة ها�سٍم  مو�سى ب�سه ي�صَّ
اخلرياِت  من  ورزُقه  وتاأبيُده  �سْعُدُه  تعاىل  اهلُل  اأدام  حاًل  ولواِئها  املحرو�سِة 
واملْجِد  القْدِر  ذي  الكراِم  الأمراِء  اأمرِي  له  املغفوِر  املرحوِم  ابن  الفريدِة 
املرحوِم  بُن  ومثواه  متقلبُه  اجلنَة  وجعَل  ثراُه  طاَب  ب�سه  ح�سن  والحرتاِم 
املغفوِر له عنِي البا�سواِت العظاِم اأحمد ب�سه اأ�سكَنُه اهلل تعاىل الفردو�َص داَر 
امُلقاِم ابن املرحوِم �سْدَر البا�سواِت الِفخاِم والحرتاِم الكبرِي امل�سرِي �ساحِب 
تعاىل  اهلُل  اأجرى   ، امُلّعنيَّ عبِد  بِن  با�سه  م�سطفى  ح�صِة  والتدبرِي  الراأِي 
اأنواَر خرياِتِه ما دامْت الليايل والأيام،  اآثاَر اح�ساناِته على الأناِم و�ساعَف 
فباَدَرُه املبادَرَة امَلُثوَبَة ليفوَز بكاِمِل اأجِرها وم�ساَعفِة ثواِبها وبرِّها عماًل 
بقوِلِه تعاىل وهو اأ�سدُق القائلني" وما اأنفقتم من �سيٍء فهو يخُلُفه وهو خرُي 
الرازقني " فا�ستخاَر اهلُل تعاىل وحزَّ واأ�ْسَهد على نف�ِسِه الكرميِة هذه اخلرياِت 
النعيمِة. وهو بالأو�ساف املعتربِة �صعًا يف جمل�ِص ال�صيعِة ال�صيفِة الغراِء 
وحمفِل الطريقِة املنيفِة الزهراِء لدى فْخِر العلماِء املتبحرين قدوِة الف�سالِء 
ِعيِّ  امُلَحقِّقني معدِن الف�سِل واليقني موؤيِد �صيعَة �سيِد املر�سلني احلاكِم ال�صَّ
ه وقَف وحب�َص  َ اهلُل له ح�ْسَن امَلاآِب باأنَّ الراقِم ا�سُمُه ال�صيُف بهذا الكتاِب ي�صَّ

َفُه ومنتقٌل اإليه َق مبا هو له وجاَر يف ملِكِه وحوِزِه وطلَق ت�صُّ َد وت�سدَّ واأبَّ
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َرِة  ِعّيِة امل�سطَّ بوجٍه �سحيٍح �صعي وطريٍق معترٍب مرعي بدللِة احُلَجِج ال�صَّ
مبحكمِة ّغّزَة ها�سٍم ال�سادرِة عن قبِل مولنا فخِر ق�ساِة الإ�سالِم عمدِة ف�سالِء 
احلنفيِّ  العزيِز  احلكِم  خليفِة  اأَفْندي  حممد  والأحكاِم  الق�سايا  حُمرِِّر  الأناِم 
ِخ يف �سهِر ربيِع الثاين من �سهوِر �سنِة ثالٍث  مبدينِة ّغّزَة ها�سٍم �سابقًا املوؤرَّ
ال�سادرِة  فل�سطنَي  رملِة  رِة مبحكمِة  امل�سطَّ ِعّيِة  ال�صَّ ة  واحِلجَّ واأَْلٍف،  و�سبعني 
اِم، حُمرِِّر القا�سايا والأحكاِم مولنا ف�سِل اهلِل  عن قَبِل قدوِة الف�سالِء واحُلكَّ
الأندي، خليفِة احلكِم العزيِز احلنفي برملِة فل�سطني �سابقًا املوؤرِخ يف اليوِم 
اإحدى وثمانني واأَْلٍف  ِم قدُرُه من �سهوِر �سنِة  الثالِث من �سهِر رم�ساَن امُلعظَّ
العامرِة  الداِر  جميُع  وذلك  امّلْرِعّيِة،  رِة  امُلَحرَّ ِعّيِة  ال�صَّ احلجج  من  وغرِيها 
عامٍر  بني  ب�سارِع  ها�سٍم  ّغّزَة  مدينِة  داخَل  الربجليِة  َحلَّة  مِبَ البناِء  القائمِة 
امُل�ْسَتِملَة على بيوٍت واإيواٍن ومطبٍخ معقوٍد باحلجِر وال�سيِد و�ساحٍة �سماويٍة 
ها بالرخاِم والبالِط امُلْحَكِم، وق�ٍص علويٍّ بقبٍة باجلهِة القبليِة  مفرو�ٍص اأر�سُ
منها واإيواٍن مال�سٍق له معقودين باحَلَجِر وال�سيِد، واجتاِهِهما ح�سرٌي ي�سعُد 
وال�سيِد ومقعٍد براينٍّ وايواٍن مال�سٍق  �سلٍَّم حجٍر معقوٍد باحلجِر  اإىل ذلك من 
وال�صقيِة  القبليِة  اجلهِة  من  �سماويٍة  و�ساحٍة  وال�سيِد  باحلجِر  معقودين  له 
وا�سطبلنِي وبئريِن معديِن خلْزِن الغالِل اأحُدهما بالإيواِن والآخُر بال�ساحِة، 
ِل منه معقودين باحلجِر وال�سيِد وغرِي  واأو�سٍة مال�سقٍة للدهليِز الباِب املتو�سَّ
ُه حدوُد اأربعة من الِقْبَلة داِر  ذلك من املنتفعاِت يح�ُص ذلك كلَُّه ويحيي طبَّ
ُكُه ثم الزقاُق  خا�سكي بنِت حمفوٍظ كتنتو ثم دار اإبراهيم بن حنيفٍة ومن ُي�ْصِ
بنِت جرجرٍي  داُر خديجَة  ثم  دياٍب  بِن  داُر �سالِح بن حمموٍد  ثم  النَّافذ  غري 
�ساحٌة  ثم  املذكوِر،  املوىل  لوراِث عليٍّ  ثم حا�سل  املوىل  وراِث عليٍّ  داُر  ثم 
ُل منه اإىل الداِر املذكورِة وفيه  �سماويٌة يت�سعُب منها زقاٌق غرُي النَّافذ ُيَتَو�سَّ
الباُب، وثم داُر وراِث حممد بن املن�سوري وتاُمُه حاكورُة وراِث حممٍد بِن 
املن�سوري ومن ال�صِق الزقاُق املذكوُر املو�سُل اإىل الداِر املزبورِة، ثم الداُر 
وتاُمه  املذكوِر  املن�سوري  حممِد  لوراِث  اللتان  املذكورتان  واحلاكورُة 
ذكُرها  الآتي  اجلنينُة  ال�سماِل  ومن  فيه،  وحتديُدها  ذكُرها  التي  احلاكورُة 
وحتديُدها فيه، ومن الغرِب الطريُق ال�سالُك وجميُع اجلنينِة املوعوُد بذكِرها 
وحقوٍق  خمتلفٍة  واأَ�ْسَجار  و�سادوران  وبركٍة  قاعٍة  على  امُل�ْسَتِملُة  وحتديِدها 
ال�صِق  اأَْعاله ومن  الِقْبَلة داُر املحدودِة  اأربعة: من  وطرٍق ويحيُط بها حدوٌد 
احلاكورُة التي ت ذكُرها وحتديُدها ثم داُر فاطمَة بنِت حمدون وتاُمُه داُر 
املوعوِد  احلاكورِة  ال�سالُك وجميُع  الطريُق  ال�سماِل  ومن  الرمالوي،  �سليماَن 
ويحدُّها  وطرٍق،  وحقوٍق  خمتلفٍة  اأَ�ْسَجار  على  امُل�ْسَتِملِة  وحتديِدها  بذكِرها 
حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلة داٌر بيِد وراِث اخلواجة �سليماَن الغ�سنِي ثم حاكورُة 
النَّافذ ال�سقا وتاُمُه الزقاُق غري  م�سطفى احللو، ثم داُر كاتبَة بنِت ك�سبَة 
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والطريُق ال�سالُك، ومن ال�سماِل الطريُق ال�سالُك املجاوُر ل�صيِح ويلِّ اهلِل تعاىل 
ال�سيِخ عبِد الرحمِن بِن �سلطان َنَفَعنَي اهلُل تعاىل بِه وتاُمُه داُر فاطمَة بنِت 
اأَْعاله  الداُر املدودُة  اأَْعاله ثم  َدُة  امُلدوَّ الغرِب اجلنينُة  حمدوَن املذكوِر، ومن 
وبناِء  اأر�ِص  وجميِع  املذكوِر  املن�سوري  بِن  حممٍد  وراِث  حاكورُة  وتاُمُه 
ال�ساقيِة امُل�ْسَتِملِة على بئِر ماِء معني، وبركٌة معدٌة جلمِع املاِء وحو�ٌص معدٌّ 
بالقرِب  املذكورِة  ّغّزَة  مدينِة  داخَل  الكائنِة  للجماِل  وبائكٌة  الدواِب  ل�سقِي 
اإىل �سادوران كائٍن باجلنينِة  الوارُد من ماِئها  اأَْعاله  من اجلنينِة املحدودِة 
احلاّج حممِد  الِقْبَلة حاكورُة وقِف  اأربعة: من  بذلَك حدوٌد  املحيِط  املذكورِة 
اأر�ُص وقِف  ال�سماِل  الباُب، ومن  ال�سالُك وفيه  ال�صِق الطريُق  الغ�سنِي، ومن 
و�ستُة  قراريٍط  �سبعُة  َوَقْدُرها  ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ وجميُع  املذكوِر  حممٍد  احلاّج 
ل اأربعة وع�صيَن  اأ�سباِع قرياٍط و�ُسْبُع قرياٍط وبِه َكُمَل ثمانيُة قراريٍط من اأ�سْ
َحلَّة  مِبَ الكائِن  قدميًا  القلعِة)1(  بحماِم  املعروِف  احلماِم  جميِع  يف  قرياطًا 
الربجليِة املذكورِة داخَل مدينِة ّغّزَة ونظرُي ذلَك يف الب�ستاِن املجاوِر له من 
املذكوِر،  اِم  للحمَّ ذلك  امُلجاوِر  امُلّعنيَّ  املاِء  والبئِر  وال�ساقيِة  القبليِة  اجلهِة 
ال�سالُك، و�صقًا  الطريُق  الِقْبَلة  اأربعة: من  يح�ُص ذلك كلَُّه ويحيُط به حدوٌد 
و�سماًل وغربًا الطريق ال�سالُك �صكُة ح�صِة الأمرِي عبِد اهلِل بك �سقيِق الواقِف 
َحلَّة  ُكُه باحلقِّ الباقي يف ذلك وجميِع احلو�ِص الكائِن مِبَ امل�ساِر اإليِه، ومن ُي�ْصِ
داِر اخل�ِص داخِل مدينِة ّغّزَة امُل�ْسَتِمل على بئِر ماٍء معنٍي وغرِي ذلك َيح�ُصُ 
ذلك حدوٌد اأربعة من الِقْبَلة داُر رجٍب و�صقًا داُر وراٍث عبد ال�سايف الربي ثم 
ُكُه وتاُم الطريُق ال�ساِلِك وفيه  حا�سل حجازي بن احلاّج رم�سان ومن ُي�ْصِ
الباب اإلهندي وُتاُمه داُر اأولِد �سدقة، وغربًا حو�ُص وراِث اأحمد اآغا الدويداِر، 
وتاُمُه داُر حممِد بن اخليو وجميُع احلو�ِص الكائِن باملحلَِّة املذكورِة ب�سارِع 
غري  الزقاُق  و�صقًا  اليهودي  كامٍل  اأبي  داُر  الِقْبَلة  مَن  ه  حدُّ الذي  اليهود 
النَّافذ، وفيه الباُب و�سماًل امل�سجُد هناك وغربًا داُر من�سوٍر اليهودي وجميُع 
القبليِة  الكائنِة باجلهِة  ّغّزَة  الكائنُة ب�سوِق داِر اخل�ِص داخِل مدينِة  البائكِة 
التي ُيباُع فيها الِغالُل وجميُع الداِر املال�سقِة لها يف اجلهِة الغربيِة، ُيح�َصُ 
ذلك كلُُّه ويحيُط به حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلة داِر حممِد بِن �سهاِب الديِن الغايل 
و�صقًا دكاُن وقِف جامِع كاتِب الولياِت، و�سماًل �ساحُة �سوِق اخل�ِص، وفيه 
باُب البائكِة وباُب الداِر، وغربا دكاُن وراِث خليِل بِن حممٍد املعروِف بابن 
املالوِك، وجميُع َمْغَلِق الطاحونِة امُل�ْسَتِملِة على منافَع وحقوٍق، الكائنِة يف 
اأربعة: من  بها حدوٌد  املحيِط  ّغّزَة  مدينِة  داخَل  املذكورِة  اخل�ِص  داِر  حملِة 
فهِد بِن  اأحمد  وراِث  داُر  ُكُه وتاُمُه  ُي�ْصِ وَمْن  �سيٍف  بِن  قا�سِم  داُر  الِقْبَلة 

)1( حمام القلعة: لم اعثر عليه يبدو أنه من الحمامات المندرسة؛ بمحلة البرجلية في شرق مدينة غزة.
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و�سماًل  بالتكلي،  ُعرف  الذي  اآغا  ح�سني  اأمثاله  فخِر  داُر  و�صقًا  الظرويف، 
حو�ُص عليٍّ الذي ُعِرف بابن ُقَريٍع، وغربًا الطريُق ال�سالُك وفيه الباُب وجميُع 
اأَ�ْسَجار  احلاكورِة الكائنُة باملحلِة املذكورِة داخِل مدينِة ّغّزَة امُل�ْسَتِملِة على 
خُمتِلفٍة وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة من الِقْبَلة الطريُق ال�سالُك، و�صقًا كذلك 
�سابقًا  ق�سيُمها  وغربًا  قدميًا  اليهودي  حييم  حو�ُص  و�سماًل  ال�سالُك  الطريُق 
وجميُع  املذكوُر  اآغا  اأحمد  داُر  وتاُمه  امل�صي،  يو�سِف  بِن  اآغا  اأحمد  بيِد 
فيها  ُيباُع  الذي  ّغّزَة  مدينِة  ظاهِر  ال�سجاعيِة)1(  َحلَّة  مِبَ الكائنني  الديوانني 
الغالُل املحدودين من الِقْبَلة الدكاكني هناَك، و�صقًا املمرُّ غري النَّافذ و�سماًل 
لإ�ستخراِج  امُلَعدِّ  البدِّ  وجميُع  الدكاكني  وغربًا  باُبهما  وفيه  ال�سالُك  الطريُق 
زيِت الزيتوِن الكائِن باملحلِة املذكورِة ظاهِر مدينِة ّغّزَة امُل�ْسَتِمل على اأر�ٍص 
ٍة لن�ِص الزيتون وحجٍر وُق�سعٍة وُع�سارٍة  ٍف و�ساحٍة �سماويٍة ُمعدَّ وبناٍء ُم�سقَّ
ولولٍب وبئٍر جلمِع الزيِت وحقوٍق وطرٍق، وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلة الزقاُق غري 
ُل اإليه، ومن ال�سماِل حاكورُة  النَّافذ ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك ومنه التَّو�سُّ
ُكُه، ومن الغرِب حاكورُة م�سطفى بِن حجٍة  وراِث �سالِح بن حرارِة ومن ُي�ْصِ
َحلَّة  ُكُه وجميُع الب�ستاِن املعروِف بب�ستاِن �ساقيِة الدرِج الكائِن مِبَ ومن ُي�ْصِ
ٍل  الربجليِة ظاهِر مدينِة ّغّزَة امُل�ْسَتِمل على �ساقيتني ببئِر ماٍء َمعنٍي وبئٍر ُمعطَّ
فيه  ذكُرُه وحتديُدُه  الآتي  الب�ستاُن  الِقْبَلة  اأربعة: من  وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد 
ومن  اإليه،  ُل  التو�سُّ ومنه  ال�سالُك  الطريُق  وتاُمه  هناك  الدوُر  ال�صِق  وِمَن 
الب�ستاِن املعروِف بب�ستاِن دقمامق  ال�سالُك وجميُع  الطريُق  ال�سماِل والغرِب 
امُل�ْسَتِمل  ّغّزَة  مدينِة  ظاهِر  املذكورِة  باملحلَِّة  الكائُن  اأَْعاله  بذكِرِه  املوعوِد 
الِقْبَلة  من  اأربعة:  وحدوٍد  وطرٍق  وحقوٍق  خمتلفٍة  واأَ�ْسَجار  متهدٍم  بئٍر  على 
ي الدين بِن ناِجٍد، ثم اأر�ُص حممٍد بِن الزعفراين، ثم اأر�ٌص  حاكورُة وراِث حُمْ
بيِد وراِث احلاّج حجازي بُن غرارٍة، ثمَّ اأر�ٌص بيِد وراِث اإبراهيم بِن �سمامٍة، 
اأر�ٌص  ثم  ُكُهم،  ُي�ْصِ وَمْن  زقوٍت  بن  اأحمد  بن  �سليم  املعلِم  وراِث  ثم حاكورُة 
املذكوِر،  �سليِم  املعلِم  وراِث  بيِد  اأر�ٌص  وتاُمه  جملي  بِن  الرحمن  عبد  بيِد 
ومَن ال�صِق داُر علي بن اجلاريِة، ومن ال�سماِل اأر�ُص وقِف ال�سيِخ زكريا، ثمَّ 
اأَْعاله،  الزقاُق هناك، ثم حاكورُة وراِث ال�سيِِّد �سبيتان، ثم الب�ستاُن املحدوِد 
ومن الغرِب الطريُق ال�سالُك وجميُع الب�ستاِن املعروِف بب�ستاِن ابن رايٍة قدميًا 
 ٍ الكائِن ظاهر مدينة ّغّزَة ب�صيبِة ال�سبتيِة)2 ( امل�ستملِة على �ساقيِة بئٍر ًمَعنيَّ
وراِث خليِل،  َكْرم  الِقْبَلة  اأربعة: من  واأَ�ْسَجار خمتلفٍة وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد 
، ومن ال�صِق ِع الأيوبي وتاُمه َكْرم وراِث ال�سيِخ حممٍد احلنبليِّ عرَف بالأَقرَّ

)1( محلة الشجاعية: تقع شرق مدينة غزة؛ وهي حالياً تعتبر من األحياء الرئيسة في مدينة غزة.
)2( الضريبة السنية: وهي من مضارب المدينة وهي مساحة من األرض تقع غرب مدينة غزة . سليم المبيض، وقفية 

موسى باشا، 2000، ص 158.
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ال�سالُك  الطريُق  ال�سمال  ومن  جميٍل  اأبي  وراُث  وتاُم  اأيوٍب  ابن  اأخ�سا�ُص 
اإليه، من الغرِب َكْرم اآمنَة بنِت م�سطفى قميلة وجميُع الَكْرم  ُل  ـومنه التو�سُّ
الكائِن يف ظاهِر مدينِة ّغّزَة املعروِف باملقدمِة امُل�ْسَتِمل على �ساقيِة بئِر ماٍء 
ٍ واأَ�ْسَجار خمتلفٍة وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلة اأر�ُص ك�سٍف  ُمعنيَّ
هناك، ومن ال�صِق وال�سماِل الطريُق ال�سالُك وتاُمه الربكُة املعروفُة بربكِة 
املرحوِم املغفوِر له بهرام ب�سه طاَب ثراُه، ومن الغرِب الطريُق ال�سالُك وجميُع 
الَكْرم الكائِن ظاهِر مدينِة ّغّزَة املعروِف باملقدمِة اأي�سًا امُل�ْسَتِمل على اأَ�ْسَجار 
ومن  هناك،  ك�سٌف  اأر�ٌص  الِقْبَلة  من  اأربعة،  وحدوٍد  وطرٍق  وحقوٍق  خمتلفٍة 
وجميُع  ال�سالُك  الطريُق  كذلك  الغرِب  ومن  ال�سالُك  الطريُق  وال�سماِل  ال�صِق 
قدميًا  قرا�سيا  بَكْرم  ُعِرَف  ِة  ال�سنِّيَّ ب�صيبِة  ّغّزَة  مدينِة  ظاهِر  الكائِن  الَكْرم 
الِقْبَلِة مق�سُم  اأربعة: من  اأَ�ْسَجار زيتوٍن وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد  امُل�ْسَتِمل على 
ن�سِف احلكرين املعروُف كلٌّ منهما بحكِر الأ�سود الآتي ذكُره وحتديُده فيه، 
الباُب،  ال�سالُك وفيه  ال�سماِل كذلك الطريُق  ال�سالُك ومَن  ومَن ال�صِق الطريُق 
ومن الغرِب الَكْرم املعروُف باأبي تراٍز بيد ح�صة الأمرِي عبِد اهلِل بك وتاُمه 
َكْرم �سيبويه، وجميُع مق�سِم ن�سِف احلكريِن املتال�سقني املعروُف كلٌّ منهما 
بحكِر �سويٍد قدميًا املوعوُد بذكِرِه وحتديِدِه الكائُن ظاهَر مدينِة ّغّزَة ب�صيبِة 
ال�سنيِة امُل�ْسَتِملِة على اأَ�ْسَجار الزيتوِن وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلِة 
ق�سيمُة ُملِك ح�صِة ال�سيِخ عمر امل�صقي خا�سًة، ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك 
ُل اإليه، ومن ال�سماِل َكْرم قرا�سيا املذكوُر وتاُمه َكْرم �سيبويه  ومنه التو�سُّ
�ٍص بيِد الأمرِي عبِد اهلِل بيك وجميُع الداِر الكائنُة  املذكوُر، ومن الغرِب َكْرم ُحمُّ
ومرافَق  ومنافَع  م�ساكَن  على  امُل�ْسَتِملُة  الزيتوِن  َحلَّة  مِبَ ّغّزَة  مدينِة  داخَل 
وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلِة داُر وراِث �سم�ِص الديِن الفقيِه، ومن 
ُكُه وتاُمُه الفرُن املال�سُق  ال�صِق مع�صُة احلاّج اأحمد بن بطيخٍة ومن ُي�ْصِ
ُل اإىل الداِر، ومن الغرِب  للمع�صِة، ومن ال�سماِل الطريُق ال�سالُك ومنه التو�سُّ
داُر وراِث اأحمد جوربجي بِن حممِد اآغا ُعِرَف بدايل قوز بجميِع حقوِق ذلَك، 
وما ُين�َسُب اإليه �صعًا وجميُع الب�ستاِن الكائِن ب�صيبِة ال�سنيِة ظاهِر مدينِة 
ّغّزَة باأر�ِص ميما�َص بقرِب من بالبحِر امُل�ْسَتِمل على �ساقيتني ببئِر ماٍء معنٍي 
القبليِة واإيواٍن اجتاُهُه بربكٍة و�سادوريِن  واأَ�ْسَجار خمتلفٍة ومقعٍد يف اجلهِة 
ومنافَع  و�سفليٍة  علويٍة  م�ساكَن  على  م�ستملٍة  منه  الغربيِة  اجلهِة  يف  وداٍر 
ٍة جلمِع املاِء وحقوٍق �صعيٍة ُيح�ُص ذلك ويحيُط به كلِِّه  ومرافَق وبركٍة ُمعدَّ
حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلِة َكْرم عليٍّ بِن احلاّج حممٍد بِن زعقوٍق، ومن ال�صِق َكْرم 
احلاّج حمموٍد بِن زعقوٍق قدميًا وتاُمُه الطريُق ال�سالُك، ومن ال�سماِل كذلك 
وتاُمه  هناك  ك�ْسٌف  اأر�ٌص  الغرِب  ومن  اإليه،  ُل  التو�سُّ ومنه  ال�سالُك  الطريُق 

ة ال�سائعِة َوَقْدُرها ع�صون قرياٍط َكْرم عثماَن اآغا بِن دروي�ٍص وجميُع احُل�سَّ
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ل كامِل �صكِة اأولِد قويدٍر بحقِّ الباقي يف الُب�ستاِن الكائِن باأر�ِص ديِر  من اأ�سْ
الداروِم)1( تابِع ق�ساِء ّغّزَة ها�سٍم امُل�ْسَتِمل على بئِر ماٍء معنٍي باأربعة وجوٍه 
الطريُق  وال�صِق  الِقْبَلِة  من  اأربعة:  وحدوٍد  وطرٍق  وحقوٍق  خمتلفٍة  واأَ�ْسَجار 
الغرِب ب�ستاُن وراِث  بُن من�سوٍر، ومن  الغزايلِّ  ماِل حاكورُة  ال�سَّ ال�سالة ومن 
�سمروٍخ وتاُمه  اأولِد  ثم حاكورُة  ِمفِرٍج،  اأولِد  ثمَّ حاكورُة  وْحَوٍح  بِن  عليِّ 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها الربُع �ستُة قراريٍط  اٍم وجميُع احُل�سَّ حاكورُة اإبراهيم بِن خنَّ
ل كامٍل يف جميِع احلاكورِة املعروفِة بحاكورِة موؤن�سٍة الكائنِة باأر�ِص  من اأ�سْ
نخيٍل  على  امُل�ْسَتِملِة  ُكُه  ُي�ْصِ ومن  الديري  ك�ساب  �صكِة  املذكورِة  القريِة 
جمهوٍل وغريِه، ويحيُط بها حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلِة حاكورُة اخلواجة اإ�سماعيل 
ُكُه، ومن ال�صِق اأر�ٌص ك�سٌف هناك، ومن ال�سمال ب�ستاُن اأولِد  الأذن ومن ُي�ْصِ
ة ال�سائعِة َوَقْدُرها الن�سُف  الطوا�سيِّ ومن الغرِب الطريُق ال�سالُك وجميُع احُل�سَّ
بحاكورِة  املعروفِة  احلاكورِة  جميِع  يف  كامٍل  ل  اأ�سْ من  قرياطا  ع�َص  اثنا 
الأطر�ِص الكائنِة باأر�ِص القريِة املذكورِة �صكِة اأولِد من�سوٍر امُل�ْسَتِملِة على 
نخيٍل جمهوٍل وغرِيِه وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلة حاكورُة املعلِم 
�ساِل بن من�سوِر الكاتِب، ومن ال�صِق حاكورُة اأبي ن�ٍص الديرّي، ومن ال�سماِل 
ة ال�سائعِة َوَقْدُرها  حاكورُة عباري، ومن الغرِب الطريُق ال�سالُك، وجميُع احُل�سَّ
ل كامٍل يف جميِع الب�ستاِن املعروِف بب�ستاِن قباجِة  ت�سعُة ع�َص قرياطا من اأ�سْ
الكائِن باأر�ِص القريِة املذكورِة �صكِة اأولِد الزيتيِة بحقِّ الباقي امُل�ْسَتِمل على 
نِي وعلى نخيِل حياينِّ وغرِيه وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة:  �ساقيِة بئِر ماِء معَّ
اأولِد  ب�ستاُن  وتاُمُه  ال�سحيمِة  اأولُد  ال�صِق  ومن  الف�سيِل  اأولُد  الِقْبَلِة  من 
ُكُه،  ُي�ْصِ ومن  قمي�ٍص  من�سوٍر  َكْرم  وتاُمُه  العيِد  َكْرم  ال�سماِل  ومن  وحوٍح، 
ة ال�سائعِة َوَقْدُرها ن�سٌف وربُع  ومن الغرِب اأر�ُص الك�ْسِف هناك، وجميُع احُل�سَّ
ل كامٍل يف جميِع احلاكورِة املعروفِة باأمِّ العيننِي  ثمانيِة ع�َص قرياطًا من اأ�سْ
الكائنِة باأر�ِص القريِة املذكورِة �صكِة ابن ال�ساعِر بحقِّ الباقي امُل�ْسَتِملِة على 
اأولِد  الِقْبَلِة ب�ستاُن  اأربعة: من  نخيِل جمهوٍل وغريه، وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد 
الوحوِح، ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك ومن ال�سماِل كذلك الطريُق ال�سالُك ومن 
الغرِب ب�ستاُن اأولِد الوحوِح بجميِع حقوٍق ذلك وما ين�سُب اإليه �صعًا، وجميُع 
ل كامٍل يف جميِع  ة ال�سائعِة َوَقْدُرها الثلثاِن، �ستُة ع�َص قرياطًا من اأ�سْ احُل�سَّ
الب�ستاِن املعروِف بب�ستاِن د�صا�ِص الكائِن باأر�ِص ال�سلقِة بالقرِب من القريِة 
املذكورِة �صكِة د�صار�ِص بحقِّ الباقي امُل�ْسَتِمل على �ساقيٍة وبئِر ماٍء معنٍي 

ونخٍل حياينٍّ وغريه، وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلة ب�ستاُن ح�صِة

)1( دير الداروم: هي قرية دير البلح في قطاع غزة، وداروم تسمية كنعانية تعني الجنوب وربما البلح. شراب، محمد. 
معجم بلدان فلسطين، ص 369.
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الطريُق  كذلك  ال�سماِل  ومن  ال�سالُك  الطريُق  ال�صِق  ومن  بك،  اهلِل  عبِد  الأمرِي 
ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ وجميُع  قويدٍر،  اأولِد  بيِد  ك�سٌف  اأر�ٌص  الغرِب  ومن  ال�سالُك، 
ل كامٍل يف جميِع الب�ستاِن الكائِن باأر�ِص  َوَقْدُرها خم�سُة ع�َص قرياطًا ِمْن اأ�سْ
القريِة املذكورِة واحلاكورِة التي يف داِخلِه �ْصَكُة اأولِد وْحَوِح امُل�ْسَتِملِة على 
ٍ ونخيٍل حياينٍّ وجمهوٍل وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة: ِمَن  �ساقيِة بئِر ماٍء ُمَعنيَّ
الِقْبَلِة الطريُق ال�سالُك ومن ال�صِق كذلك الطريُق ال�سالُك ومن ال�سماِل حاكورُة 
ُف  النِّ�سْ َوَقْدُرها  ال�سائعِة  ة  احُل�سَّ الغرِب ب�ستاُن قباحَة وجميُع  ال�ساعِر ومن 
بحاكورِة  املعروفِة  احلاكورِة  جميِع  يف  كامٍل  ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�َص  اثنا 
الباقي  بَحقِّ  الرِّما�سيِّ  �صكِة  املذكورِة  القريِة  باأر�ِص  الكائنِة  )خلمدي( 
الِقْبَلِة  اأربعة: من  امُل�ْسَتِملِة على نخيٍل حياينٍّ وغرِيِه وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد 
ب�ستاُن الرما�سي املذكوُر، ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك، ومن ال�سماِل حاكورُة 
بِن  عامِر  الغرب حاكورُة  ومنه  ُكُه  ُي�ْصِ ومن  الغ�سني  الرحمن  عبد  اخلواجة 
ل كامٍل يف جميِع  ة ال�سائعِة َوَقْدُرها قرياٌط واحد من اأ�سْ خليٍل، وجميُع احُل�سَّ
حتديِدِه  عن  يغني  ا  عمَّ َحلَّة  مِبَ امل�سهوِر  العمرِة  بب�ستاِن  املعروِف  الب�ستاِن 
كامُله  امُل�ْسَتِمل  ُكُه،  ُي�ْصِ وَمْن  ثراُه  طاَب  ب�سه  اأحمد  املرحوِم  وقِف  �صكَة 
ٍ ونخيٍل حياين و�سفايا وغريِه وجميِع احلاكورِة  على �ساقيِة ببئِر ماٍء ُمعنيَّ
امُلال�سقِة للب�ستاِن املذكوِر، امُل�ْسَتِمل على نخيٍل حياينٍّ وغرِيِه، املحيُط بها 
حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلِة الب�ستاُن املذكوُر ومن ال�صِق كذلك الب�ستاُن املذكوُر 
هذه  وم�ساحُة  املذكوُر  الب�ستاُن  الغرِب  ومن  ال�سالُك  الطريُق  ال�سمال  ومن 
القبلة ب�سماٍل ع�صوَن  ال�صقيِّ اىل  الطرِف  احلاكورِة بالق�سِب احلاكميِّ من 
ق�سبٍة ون�سُف ق�سبٍة، ومن الو�سِط اأربعة وع�صوَن ق�سبٍة ون�سُف ق�سبٍة ومن 
اثنان وع�صون ق�سبًة ون�سُف  القبيِة �صقًا بغرٍب  الغرِب كذلَك ومن اجلهِة 
وع�صون  اثناِن  كذلك  بغرٍب  �صقًا  ال�سماِل  ومن  كذلك  الو�سِط  ومن  ق�سبٍة، 
ة ال�سائعِة َوَقْدُرها الثلُث ثمانيُة قراريٍط  ق�سبًة ون�سُف ق�سبٍة وجميُع احُل�سَّ
ل كامٍل يف مق�سِم احلاكورِة الكائنِة باأر�ِص القريِة املذكورِة املعروفِة  من اأ�سْ
بحاكورِة احلبال�سِة �صكة حممد بن ح�سن امُل�ْسَتِملِة على نخيٍل جمهوٍل وغريِه 
املعروِف  الواقِف  ح�صِة  ب�ستاُن  الِقْبَلِة  من  اأربعة:  وحدوٍد  وطرٍق  وحقوٍق 
ُكُه و�سماًل ق�سيُمها �سابقًا  بب�ستاِن النجاِر، و�صقًا حاكورُة الغزايل وَمن ُي�ْصِ
ة  احُل�سَّ وجميُع  ُكُهم  ُي�ْصِ ومن  خليفٍة  اأولِد  نخيُل  وغاربًا  خاطٍر،  وراِث  بيِد 
جميِع  يف  كامٍل  ل  اأ�سْ من  قرياٍط  ون�سُف  قراريٍط  اأربعة  َوَقْدُرها  ال�سائعِة 
ُكُه  احلاكورِة الكائنِة باأر�ِص القريِة املذكورِة �صكِة غايل بِن خليفَة ومن ُي�ْصِ
بحقِّ الباقي امُل�ْسَتِمِل كامُله على اأَ�ْسَجاِر نخيٍل جَمُهوٍل وغرِيه وحقوٍق وطرٍق 

وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلِة ُب�ستاُن ح�صة الواقف اأعزه اهلل تعاىل ومن ال�صق 
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ومن  املمر  وتامه  بالل  ُب�ستاُن  ال�سمال  ومن  بربج�ص  عرف  حممد  ُب�ستاُن 
ة  ُكُه وجميع احُل�سَّ التو�سل اإليها ومن الغر ب ُب�ستاُن ن�ص اليوبي ومن ُي�ْصِ
ل كامل جميع  اأ�سْ َوَقْدُرها الن�سف والربع ثمانية ع�ص قرياطا من  ال�سائعة 
اأولد جوخ بحق  احلاكورة املذكورة الكائنة باأر�ص القرية املذكورة �صكة 
وطرٍق  وحقوٍق  وغريه  وجَمُهول  حياين  نخيل  اأَ�ْسَجار  على  امُل�ْسَتِمل  الباقي 
اأر�ص  اأولد جبارة و�سمال  ال�سالك و�صقا  الطريق  الِقْبَلة  اأربعة: من  وحدوٍد 
ال�سائعة  ة  احُل�سَّ وجميع  هناك  ك�سف  اأر�ص  وغربا  بالب�سة  معروفة  ك�سف 
الكائنة  احلاكورة  جميع  يف  كامل  ل  اأ�سْ من  قرياطا  ع�ص  ثالثة  َوَقْدُرها 
�ساقية  على  كاملها  امُل�ْسَتِمل  بال�سويقية  املعروفة  املذكورة  القرية  باأر�ص 
ة  بئر ماء وبركة معدة جلمع املاء وثمانية نخالة جَمُهول)1( وجميع احُل�سَّ
ل كامٍل يف الأربِع �سجراِت النخيِل  ال�سائعة َوَقْدُرها الربُع �ستُة قراريٍط من اأ�سْ
طرٌق  به  ويحيُط  ذلك  َيح�ُص  املذكورِة،  احلاكورِة  باأر�ِص  النابتاِت  احلياين 
وحدوٌد اأربعة: من الِقْبَلِة الطريُق ال�سالُك و�صقًا و�سماًل كذلك الطريُق ال�سالُك، 
وغربًا وفيه الباُب ثم داُر وراِث ال�سيِخ طه بِن اأبي اخلرِي وتاُمه داُر املدعو 
كُة اأولِد قويدٍر يف احلاكورِة املذكورِة ويف ال�سجراِت النخيِل  اأبي ازريَده و�َصِ
ة ال�سائعِة َوَقْدُرها الن�سُف اثنا ع�َص  ُكُهم بحقِّ الباقي وجميُع احُل�سَّ ومن ُي�ْصِ
الكائِن باأر�ِص قريِة معن)2( �صكِة  الَكْرم  ل كامٍل يف جميِع  اأ�سْ قرياطًا من 
وحدوٍد  وطرٍق  وحقوٍق  خمتلفٍة  اأَ�ْسَجاٍر  على  امُل�ْسَتِمِل  ُكُه  ُي�ْصِ ومن  �سعلوٍك 
اأربعة: من الِقْبَلِة َكْرُم اأحمد الدويدار، ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك ومن ال�سماِل 
ة  ُكُه، ومن الغرِب الطريُق غرُي اللنَّافذ وجميُع احُل�سَّ َكْرُم احلاّج عودة ومن ُي�ْصِ
الَكْرِم  ِمْن جميِع  ل كامٍل  اأ�سْ ِمْن  الثلثاِن �ستُة ع�ص قرياطًا  َوَقْدُرها  ال�سائعة 
ُكُه امُل�ْسَتِمِل على اأَ�ْسَجاٍر  الكائِن باأر�ِص القريِة املذكورِة �صكِة الِورِّ ومن ُي�ْصِ
خمتلفٍة وحقوٍق وطرٍق وحدوٍد اأربعة، ومن الِقْبَلة َكْرُم بهروم بهار خامن ابنُة 
املرحوِم املغفوِر له حممد ب�سه طاَب ثَراه، ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك ومن 
ِة  ال�سماِل َكْرُم البعيقي واأولِد بزيٍخ، ومن الغرِب الطريُق ال�سالُك وجميُع احُل�سَّ
ل كامٍل يف جميِع الَكْرِم الكائِن  ال�سائعِة َوَقْدُرها الثلُث ثمانيُة قراريٍط من اأ�سْ
باأر�ِص القريِة املذكورِة، �صكِة �سيدون امُل�ْسَتِملِة على اأَ�ْسَجاٍر خمتلفٍة وحقوٍق 
ُكُه من ال�صِق  ُي�ْصِ َكْرُم الأمرِي حمموٍد ومن  الِقْبَلة  اأربعة: من  وطرٍق وحدوٍد 
الغرِب  ال�سالِك ومن  الطريِق  ال�سماِل  بِن عوي�سٍة ومن  َكْرُم اخلواجِة من�سوِر 
َكْرُم ر�سوان اآغا وجميُع اأر�ِص وبناِء امَلْع�صِة الكائنِة مبدينِة رملِة فل�سطني

)1( نخل مجهول: وهو من أجود أنواع النخيل الذي يزرع في فلسطين.
)2( قرية معن: تقع شرق قرية بني سهيال.
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اخلواجة  حو�ُص  الِقْبَلة  من  اأربعة:  حدوٌد  بها  املحيِط  ها�سٍم  ّغّزَة  لواِء  تابِع 
اإبراهيم الغ�سنْي ومن ال�صِق كذلك ومن ال�سماِل الطريُق ال�سالُك وفيه الباُب 
من الغرِب كذلك الطريُق ال�سالُك وجميُع اأر�ِص وبناِء الداِر الكائنِة يف مدينِة 
وطرٍق  وحقوٍق  منافَع  على  امُل�ْسَتِملِة  البا�سقردي  َحلَّة  مِبَ املذكورِة  الرملِة 
وحدوٍد اأربعة: من الِقْبَلِة داُر حممد الرمالوي ومن ال�صِق الطريُق ال�سالُك ومن 
ال�سماِل الزقاُق غرُي النَّافذ وفيه الباب، ومن الغرِب داُر بكٍر بِن عبِد اهلل وجميُع 
املذكورِة  البا�سقردي  َحلَِّة  مِبَ الرملة  مبدينِة  الكائنِة  بَنِة  امِل�سْ وبناِء  اأر�ِص 
ه اهلُل تعاىل امُل�ْسَتِملِة على علوٍّ و�سفليٍّ  اإن�ساِء ح�صِة الواقِف امل�ساِر اإليه اأعزَّ
واآلة طبخ  نحا�ص  وقدرين  والنار  وال�سيد  باحلجر  معقود  ذلك  كل  وحوا�سل 
الطريق  الِقْبَلة  اأربعة: من  �سماوية وحقوق وطرق وحدوٌد  و�ساحة  ال�سابون 
ومن ال�صق دار �سليمان بن عباه ال�ساملي وتامه دار ال�سيد عمرية بن �سلطان 
الإ�سالم  �سيخ  دار  ثم  ال�سالك  الطريق  ال�سمال  ومن  اجلميزة  بدار  املعروفة 
امل�سرتك  كان  الرملية  بالديار  احلنفية  ال�سادة  مفتي  الدين  خري  املرحوم 
ال�سادة  مفتي  ال�سعري  ال�سيد حممد  ال�سيخ  الإ�سالم  �سيخ  مولنا  وبني  بينه 
ال�سافعية مبدينة الرملة وتامه الدار املعروفة بدار اأبي ذهب ومن الغرب دار 
�سيخ الإ�سالم املذكور وتامه دار اأبي غليظة وجميع اأر�ص وبناء الدار الكائنة 
َحلَّة ال�سفة امُل�ْسَتِملة على ثالثة بيوت واإيوان وغري ذلك من  مبدينة الرملة مِبَ
املنتفعات، واجلميُع معقود باحلجر واجلري، و�ساحتني �سماويتني املعروفة 
بدار النخلة ويحيُط بها حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلة الطريُق ال�سالك و�صقا كذلك 
وفيه الباب، و�سمال دار وراث �سالح بن بخيتة وغربا دار حممد بن �سالح 
جماق، وجميع اأر�ص وبناء الدار الكائنة باملدينة املذكورة باملحلة املزبورة 
ة امُل�ْسَتِملة على بيت عقده باحلجر واجلري و�ساحة �سماوية  املعروفة بدار ورَّ
ومن  احلالق  حممود  بنت  فاطمة  دار  الِقْبَلة  من  اأربعة:  حدوٌد  بها  ويحيُط 
ومن  املح�ص  �ساقية  ال�سمال  ومن  الباب  وفيه  اللنَّافذ  غري  الزقاق  ال�صق 
الغرب دار بيد �سيخ الإ�سالم مولنا ال�سيد حممد ال�سعري وجميع اأر�ص وبناء 
الدار الكائنة باملدينة املذكورة باملحلة املزبورة امُل�ْسَتِملة على بيت وخزانة 
معقودين باحلجر واجلري و�ساحة �سماوية ويحيُط بها حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلة 
الطريق ال�سالك وفيه الباب ومن ال�صق فرن �سيخ الإ�سالم مولنا ال�سيد حممد 
الأ�سعري ومن ال�سمال حو�ص وراث الفاعو�ص ومن الغرب دار �سالح النمريي 
وجميع الدكاكني العقود باحلجر واجلري الكائنة باملدينة املذكورة باملحلة 
دار  ال�صق  املذكور ومن  الفاعو�ص  الِقْبَلة حو�ص وراث  املزبورة يحدها من 
عوي�ص الذمي ومن ال�سمال الطريق ال�سالك وفيه الب ومن الغرب دكان وراث 
املعقود  وغريه  اخلبز  خلبز  املعد  الفرن  وجميع  اجلامع  �صكة  الذمي  ال�سم 
َحلَّة الرتكمان يحدها من الِقْبَلة  باحلجر واجلري الكائن باملدينة املزبورة مِبَ
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ال�سمال  ومن  هناك  �سماويٌة  �ساحٌة  ال�صق  ومن  الباب  وبه  ال�سالك  الطريق 
وجميع  ال�سالك  الطريق  الغرب  ومن  اآغا  �سعبان  بن  خليل  وراث  بيد  دكاٌن 
الفرن اأي�سا املعد خلبز اخلبز وغريه املعقود باحلجر واجلري الكائن باملدينة 
دار جد ح�صة  الِقْبَلة  من  اأربعة:  بها حدوٌد  ويحيُط  احللق  َحلَّة  مِبَ املذكورة 
ومن  كذلك  ال�صق  ومن  بال�صايا)1(  املعروفة  اأَْعاله  اإليه  امل�سار  الواقف 
الغرب  ومن  الباب  وبها  ال�سماوية  وال�ساحة  املذكورة  ال�صايا  باب  ال�سمال 
الطريُق ال�سالك وجميع اأر�ص وبناء الدار الكائنة باملدينة املذكورة باملحلة 
و�ساحتني  واجلري  باحلجر  معقودين  واإيوان  بيتني  على  امُل�ْسَتِملة  املزبورة 
من  اأربعة  حدود  بها  ويحيط  الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمَعدين  وبئرين  �سماويتني 
ال�سلحة مولنا  دار فخر  ال�صق  ومن  وايل  بن  اآغا  علي  بيد  الِقْبَلة حاكورة 
اللنَّافذ  الزقاق غري  الغرب  ومن  كذلك  ال�سمال  ومن  ال�سعودي  ال�سيخ حممد 
وفيه الباب وجميع البيت املعقود باحلجر واجلري الكائن باملحلة املزبورة 
القائم باملحلة املزبورة القائم بدار وراث م�سطفى املكحل ال�سهري ببيت ابن 
املذكورة  باملدينة  الكائنة  الدار  وبناء  اأر�ص  الدين وجميع  �سهاب  القا�سي 
واجلري  باحلجر  معقودين  واإيوان  بيٍت  على  امُل�ْسَتِملة  املزبورة  باملحلة 
املعروفة  ال�ستية  ماء  جلمع  مَعد  وبئر  �سماوية  و�ساحة  متهدمني  وبيتني 
الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  الِقْبَلة  من  اأربعة:  حدود  يحدها  �صي�سري  بدار 
ومن ال�صق دار وراث �سبيب ومن ال�سمال دار علي بن اأبي طاف�ص ومن الغرب 
املع�صة اجلارية يف هذا الوقف وجميع اأر�ص وبناء الدار الكائنة باملدينة 
َحلَّة البا�سقردي امُل�ْسَتِملة على بيت معقود باحلجر واجلري و�ساحة  املذكورة مِبَ
�سماوية يحدها حدود اأربعة: من الِقْبَلة دار عقل اإلهندي ومن ال�صق دار عبد 
النبي بن �سالح ابي طبق ومن ال�سمال كذلك ومن الغرب الزقاق غري اللنَّافذ 
املزبورة  باملحلة  املذكورة  باملدينة  الكائنة  الدار  وبناء  اأر�ص  وجميع 
امُل�ْسَتِملة على بيت معقود باحلجر واجلري، و�ساحة �سماوية يحّدها من الِقْبَلة 
دار حما�سن  ال�سمال  الباب ومن  ال�صق كذلك وفيه  النَّافذ ومن  الزقاق غري 
ومن الغرب دار مولنا ال�سيخ حممد بن فخر الإ�سالم وجميع ال�سطبل اأر�سا 
املزبورة،  باملحلة  املذكورة  باملدينة  الكائنة  العقود باحلجر واجلري  وبناء 
ويحده من الِقْبَلة حاكورة بيد وراث اأحمد بن �سند وبها الباب، ومن ال�صق 
باب  وبه  ال�سالك  الطريق  ال�سمال  ومن  ال�سبريي  حممد  ال�سيخ  مولنا  دكان 
ثان، ومن الغرب دار وراث اأحمد بن اأبي �سند املذكورة وجميع اأر�ص وبناء 
الدار الكائنة باملدينة املذكورة باملحلة املزبورة امُل�ْسَتِملة على بيٍت معقوٍد 
باحلجر واجلري وبيٍت منهدٍم و�ساحة �سماوية وحقوق، ويحدها حدود اأربعة: 

)1( السرايا: كلمة تركية تطلق على المقر الحكومي، واإلسم مشتق من سرية وكل سرية كان يترأسها بلوكباشي ويترواح 
.Sertoglo, Osmanli Tarih, p.57 .عدد األفراد في السرية من 60 إلى 100 جندي
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�ساهني  دار  ال�صق  ومن  املذكور،  �سند  اأبي  اأحمد  وراث  حاكورة  الِقْبَلة  من 
اآغا ومن ال�سمال الطريُق ال�سالك وفيه الباب ومن الغرب وجميع اأر�ص وبناء 
امُل�ْسَتِملة على بيت معقود باحلجر  الدار الكائنة باملدينة باملحلة املزبورة 
ال�سالك  الطريق  الِقْبَلة  من  اأربعة:  حدود  يحدها  �سماوية  و�ساحة  واجلري 
ال�ستاذ  بنت  دار  ال�سمال  ومن  الباب  وفيه  النَّافذ  غري  الزقاق  ال�صق  ومن 
ال�سبع  الدكاكني  وبناء  اأر�ص  وجميع  الع�س�ص  وراث  دار  الغرب  ومن  حنان 
باملدينة  الكائنات  ببع�ص  بع�سها  املتال�سقات  واجلري  باحلجر  املعقودات 
ذكره  الآتي  الوقف  هذا  يف  اجلاري  للباب  ذلك  املال�سق  بال�سوق  املذكورة 
الغ�سني  اإبراهيم  الِقْبَلة دكان اخلواجة  اأربعة: من  يحدها ويح�صها حدود 
الن اآغا ومن  ومن ال�صق الطريق ال�سالك وبه ابوابها ومن ال�سمال دكان اأ�سْ
الغرب البائكة اجلارية يف الوقف املذكور وجميع الدكان ال�سغرية املعقودة 
من  ويحدها  املزبور،  بال�سوق  املذكورة  باملدينة  الكائنة  واجلري  باحلجر 
ال�سوق،  جامع  وقف  دكان  ال�صق  ومن  الباب،  وفيه  ال�سالك  الطريق  الِقْبَلة 
الدين  �سم�ص  ال�سيخ  مولنا  ملك  يف  اجلارية  ال�سمنوي  دكان  ال�سمال  ومن 
ُكُه، ومن الغرب الطريق ال�سالك وجميع اأر�ص وبناء الدكاكني ال�سبع  ومن ُي�ْصِ
املتال�سق بع�سها ببع�ص اأحدها فخيت بباب �سغري، اجلميع معقود باحلجر 
ويحدها  يح�صها  املزبور  بال�سوق  املذكورة  باملدينة  والكائنة  واجلري 
ال�صق  باُب دكان منها، ومن  ال�سالك وفيه  الطريق  الِقْبَلة  اأربعة: من  حدود 
امل�ساطب املعروفة مب�ساطب العطارين اجلارية يف هذا الوقف، ومن ال�سمال 
الطريق ال�سالك، ومن الغرب كذلك وبه اأبوابها وجميع اأر�ص وبناء الدكاكني 
ال�سبع املتال�سق بع�سها ببع�ص املعقودات باحلجر واجلري الكائنة باملدينة 
املذكورة بال�سوق املزبور التي يكون اجتاه �سف الدكاكني اأَْعاله يف اجلهة 
ومن  مها  دكان  باب  وبه  ال�سالك  الطريق  الِقْبَلة  من  يحدها  منها،  الغربية 
ال�صق كذلك وبه اأبوابها ومن ال�سمال كذلك الطريق ومن الغرب كذلك وتامه 
الدكاكني الأربع ال�سغار الآتي ذكرها فيها وجميع الأربع دكاكني ال�سغار 
املوعود بذكرها املتال�سقات ب�سف الدكاكني املذكورة من جهة الغرب منها 
املعقودات باحلجر واجلري املحدودة: من الِقْبَلة الطريق ال�سالك ومن ال�صق 
�سف الدكاكني املذكورة ومن ال�سمال كذلك ومن الغرب الطريق ال�سالك وبه 
ابوابها وجميع ال�سوق اجلديد اأن�ساأه ح�صة الواقف امل�سار اإليه اأر�سا وبناء 
امُل�ْسَتِملة على �سبعة وع�صين  البا�سقردي  َحلَّة  مِبَ الكائن باملدينة املذكورة 
باحلجر  معقود  واجلميع  بوابات،  واأربع  ماء  و�سبيل  اأواوين  وثالثة  دكان 
الِقْبَلة بوابة  واجلري، و�ساحة �سماوية على ما يف�سل فيه، فما هو من جهة 
واثنا ع�ص دكانا، ومن هو من جهة ال�صق بوابٌة ودكاٌن واحدة، وما هو من 
جهة ال�سمال اإثنا ع�ص دكانا وبوابة، وداخل البوابة املذكورة دكان واحدة، 
والأواوين املذكورة املعدة لبيع الغالل، وما هو من اجلهة الغربية ال�سبيل



83عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الفرن املعد خلبز اخلبز وغريه  اأَْعاله ودكان واحدة وبوابة وجميع  املذكور 
اجلميع  يح�ص  املزبورة،  اجلهة  من  املذكورين  والدكان  لل�سبيل  املال�سق 
واحلاكورة  ال�سالك  الطريق  الِقْبَلة  من  اأربعة:  حدود  به  ويحيط  ويحده 
ال�صق  ومن  طبق،  اأبي  بحاكورة  قدميًا  املعروفة  الوقف  هذا  يف  اجلارية 
ال�سمال  ومن  �سغرية  �ساحة  ثم  اأَْعاله،  املرقوم  ال�سوق  اإىل  ال�سالك  الطريق 
ُكُه، ثم الطريق املو�سل اإىل ال�سوق  دكان اخلواجة اإبراهيم الغ�سني ومن ُي�ْصِ
القدمي، ثم مع�صة ال�سادة القبلية وتامه القبو الروماين واحلو�ص اجلاريان 
يف هذا الوقف، ومن الغرب دار نزال الذمي ثم الزقاق املعروف بزقاق حملة 
ال�سالك  الدين، والطريق  القا�سي حممد بن عز  الن�سارى وتامه فرن وقف 
اإىل ال�سوق املذكور اأَْعاله وجميع القهوة املبنية باحلجر واجلري املركبة على 
خم�سة دكاكني وعلى ثالثة اأواوين وعلى البوابة من ال�سوق اجلديد املذكور 
ي�سعد اإليها من �سلم حج حمكم باحلجر واجلري، وجميع املع�صة قدميا التي 
املعقودة باحلجر  احللق  َحلَّة  مِبَ املذكورة  باملدينة  الكائنة  الذر  دائرة  الآن 
دار  ال�صق  ال�سالك ومن  الطريق  الِقْبَلة  اأربعة من  بها حدود  املحيط  واجلري 
الطريق  الغرب  ُكُه ومن  ُي�ْصِ اأبي طاف�ص ومن  ال�سمال دار علي  حريعري ومن 
اإليه  وين�سب  به  يعرف  وما  كله  ذلك  حقوق  جميع  يف  الباب  وفيه  ال�سالك 
باملدينة  الكائنة  قدميا  بالروماين  املعروفة  القبو  اأر�ص  وجميع  �صعا، 
منه  الغرب  جهة  من  دكاكني  �سف  على  امُل�ْسَتِمل  ال�سفه  َحلَّة  مِبَ املذكورة 
وجميع البائكة امُل�ْسَتِملة على ثالثة عقود معقودات باحلجر واجلري وجميع 
ال�ساحة ال�سماوية املال�سقة لأر�ص القبو املذكور، وللبائكة املذكورة اأَْعاله 
من جهة الغرب منهما املعروفة بحو�ص القهوة يحد اجلميع ويحيط به حدود 
وقف  مع�صة  ال�صق  ومن  اأَْعاله  املذكور  اجلديد  ال�سوق  الِقْبَلة  من  اأربعة: 
ال�سادة القبيه ثم مع�صة اخلواجة اإبراهيم الغ�سني وتامه الدكاكني اجلارية 
يف هذا الوقف وبوابة وممر ال�سبيل املذكور اأَْعاله ومن ال�سمال دكاكني احلاّج 
الن ثم املمر املو�سل اإىل �سبيل املاء املعروف �سبيل املرحوم ح�سني ب�سه  اأ�سْ
طاب ثراه، وتامه ال�ساحة اجلارية يف وقف املرحوم اأحمد ب�سه طاب ثراه، 
ومن الغرب دار احلاكورة بيد وراث الق�سي�ص من�سور ثم دار خليل ولد احل�سي 
الذمي، وزقاق غري نافذ ودار خليل ولد ال�سباغ الذمي ثم دار �سليمان الكيخ 
الذمي ودار نزال الذمي وجميع اأر�ص وبناء ال�ساقية امُل�ْسَتِملة على بئر ماء 
معني املعروفة ببيت املخلوفية املحيط بها حدود اأربعة: من الِقْبَلة دار اأولد 
بلعة وم�سجد ال�سيخ حممود وحاكورة احلاّج قمعرة وثم حاكورة اأولد احلاّج 
اأحمد اإلهواري وتامه م�سجد ال�سيد اأبي الف�سل، ومن ال�صق الطريق ال�سالك 
الطريق  وتامه  ذكرها،  الآتى  املح�سي  �ساقية  الغرب  ومن  ال�سمال  ومن 
ال�سالك وجميع احلاكورتني النابعتني بال�ساقية املذكورة، يحد اأحدهما من 
الِقْبَلة حاكورة �سعد الدين بن م�سطفى القباين ثم دار �سالح بن عكيله ثم 
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دار اأبي عيد اجلمال وتامه دار حممد ال�صوجي ومن ال�صق دار وقف ال�سيد 
العليمي، وتامه الطريق ال�سالك، ومن ال�سمال والغرب الطريق ال�سالك، ويحد 
ال�سمال  ال�صق كذلك ومن  ال�سالك ومن  الطريق  الِقْبَلة  الثانية من  احلاكورة 
حاكورة وراث املرحوم �سيخ الإ�سالم ال�سيخ خري الدين، ومن الغرب الطريق 
ال�سالك وجميع حقوق ذلك كله وما يعرف به وين�سب له �صعا الكائن ذلك 
مبدينة الرملة املذكورة ومن داخل هذه احلاكورة ثانيا �سجر زيتون معلوم 
املح�ص  ب�ساقية  املعروفة  ال�ساقية  وبناء  احلو�ص  بناء  وجميع  مل�ستحقيه 
امُل�ْسَتِملة على بئر ماء معني، الكائنة باملدينة املذكورة املحيط بها حدود 
اأربعة: من الِقْبَلة ب�ستان املخلوفية املذكورة ومن ال�صق ب�ستان املخلوفية 
اأي�سا ومن ال�سمال الطريق ال�سالك وبه الباب ومن الغرب كذلك الطريق ال�سالك 
وجميع الب�ستان التابع لل�ساقية املذكورة املحيط به حدود اأربعة من الِقْبَلة، 
والطريق ال�سالك فيه الباب ومن ال�صق ب�ستان ال�ساقية املعروف بالر�سيدية 
الكاتب  الن  اأ�سْ احلاّج  �ساقية  ال�سمال  القبيه ومن  ال�سادة  اجلارية يف وقف 
لوارث  بالزنبيل  تعرف  اأر�ص  مار�ص  الغرب  ومن  الن�سارى،  مقربة  وتامه 
�سيخ الإ�سالم ال�سيخ خري الدين وجميع اأر�ص وبناء ال�ساقية املعروفة بب�ستان 
اجلديدة امُل�ْسَتِملة على بئر ماء معني الكائنة باملدينة املذكورة املحيط بها 
حدود اأربعة: من الِقْبَلة الطريق ال�سالك ومن ال�صق كذلك وتامه دار عليوه، 
الباب بجميع  ال�سالك وبه  الطريق  الغرب  ال�سمال دار علي كتخدا ومن  ومن 
حقوق ذلك كله وما يعرف به وين�سب اإليه �صعا وجميع الب�ستان املعروف 
املذكورة  باملدينة  الكائن  معني  ماء  ببئر  �ساقية  على  امُل�ْسَتِمل  بالطيقية 
ال�صق  ومن  ذكرها،  الآتي  البوز  �ساقية  الِقْبَلة  من  اأربعة:  به حدود  املحيط 
ومن  الغ�سني،  اإبراهيم  َكْرم  ال�سمال  ومن  اآغا،  ح�سن  املرحوم  وراث  َكْرم 
به  يعرف  وما  كله،  ذلك  حقوق  بجميع  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  الغرب 
اإليه �صعا، وجميع اأر�ص وبناء ال�ساقية والَكْرم والزيتون املعروفة  وين�سب 
ب�ساقية ال�سفندياريه)1( الكائنة باملدينة املذكورة امُل�ْسَتِملة على بئر معني 
وحقوق وطرق وحدود اأربعة: من الِقْبَلة وال�صق الطريق ال�سالك ومن ال�سمال 
قطعة اأر�ص جارية يف وقف اجلامع البي�ص)2( وتامه اأر�ص ب�ستان رواث 
املرحوم ح�سن اآغا املعروفة بال�سيخية، ومن الغرب الطريق ال�سالك وجميع 
بئر  �ساقية  على  امُل�ْسَتِمل  بالنور  املعروف  بذكره  املوعود  الب�ستان  اأَ�ْسَجار 
معني، الكائنة باملدينة املذكورة، املحيط به حدود اأربعة: من الِقْبَلة الطريق

)1( السفنديادية: ساقية على ما يبدو ألصحاب السفن والصيادين والمالحين في مدينة الرملة.
المئذنة. محيبش، غسان. مجمع الجزار  لم يبق منه إال  الرملة  بالرملة: أول جامع بني في مدينة  الجامع االبيض   )2(

الخيري، ط1،عكا مؤسسة األسوار ، 1999. ص164.
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ال�سمال  ومن  املذكور،  اآغا  ح�سن  املرحوم  وراث  َكْرم  ال�صق  ومن  ال�سالك 
وجميع  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  الغرب  ومن  املذكور  اإلهيتيه  ب�ستان 
امُل�ْسَتِملة مع بئر ماء معني  ال�ساقية املعروفة بب�ستان املاحلة  اأر�ص وبناء 
الكائنة باملدينة املذكورة، املحيط بها حدود اأربعة: من الِقْبَلة بائكة احلاّج 
العمري  امل�سجد  ال�صق  ومن  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  وتامه  اإبراهيم 
ومن  اإ�سحاق،  ابن  دار  ال�سمال  ومن  ثان،  باب  وبه  ال�سالك  الطريق  وتامه 
املذكورة،  لل�ساقية  التابعتني  احلاكورتني  وجميع  ال�سالك  الطريق  الغرب 
يحد اأحدهما من الِقْبَلة حاكورة امل�سجد الغال�ص، ومن ال�صق الطريق ال�سالك 
ومن ال�سمال البّد اجلاري يف وقف ال�سادة القبيه ومن الغرب الطريق ال�سالك 
وبه الباب، ويحد احلاكورة الثانية من الِقْبَلة دار اأولد عكيله وم�سجد يعرف 
ال�سالح ايوب وتامه دار ابن عون ودار عوي�ص، ومن ال�صق الطريق ال�سالك 
هذه  داخل  ومن  كذلك  الغرب  ومن  ال�سالك  الطريق  ال�سمال  ومن  الباب  وبه 
الَكْرم املعروف بَكْرم لعري�ص  احلاكورة �سجر زيتون معلوم لأربابه وجميع 
الكائن مبدينة الرملة املذكورة امُل�ْسَتِمل على اأَ�ْسَجار زيتون وغريه ويحيط به 
حدود اأربعة: من الِقْبَلة اجلبانة ومن ال�صق اأر�ص ك�سف للوقف امل�سار اإليه 
ومن ال�سمال َكْرم ح�صة الأمري ح�سن بك ومن الغرب الطريق ال�سالك وجميع 
الَكْرم املعروف بَكْرم التماد الكائن باملدينة املذكورة امُل�ْسَتِمل على اأَ�ْسَجار 
عنب وغريه، ويحيط به حدود اأربعة من الِقْبَلة َكْرم املوله وتامه مرا�ص اأر�ص 
بيد وراث ال�سيد ح�سونه، ومن ال�صق اأر�ص ك�سف حل�صة الواقف امل�سار اإليه 
ُكُه، ومن ال�سمال َكْرم خري  وتامه اأر�ص ك�سف ال�سيخ حممد ال�سبيلي ومن ُي�ْصِ
اللدي، وتامه َكْرم اأولد ح�سني ومن الغرب َكْرم اخلواجة اإبراهيم الغ�سني، 
وجميع الَكْرم املعروف بَكْرم دروي�ص اآغا الكائن باملدينة املذكورة امُل�ْسَتِمل 
اأربعة: من الِقْبَلة َكْرم وارث بن  اأَ�ْسَجار زيتون وغريه ويحيط به حدود  على 
ومن  �سوبا�ص  حممد  َكْرم  ال�سمال  ومن  ال�سالك  الطريق  ال�صق  ومن  عياد 
اأبي  بحاكورة  املعروفة  احلاكورة  وجميع  املذكور  حممد  َكْرم  كذلك  الغرب 
طبق الكائنة باملدينة املذكورة بجميع حقوق ورطق وما يعرف بها وين�سب 
املغربي وتامه  دار حممد  الِقْبَلة  من  اأربعة  بها حدود  ويحيط  اإليها �صعا 
حو�ص ال�سيد عقل البخاري ومن ال�صق الطريق ال�سالك ومن ال�سمال الدكاكني 
الك�سف  الأر�ص  ال�سالك وجميع  الطريق  الغرب  الوقف ومن  هذا  اجلارية يف 
الكائنة باملدينة املذكورة يحدها ويحيط بها حدود اأربعة: من الِقْبَلة م�سجد 
املغاربة من ال�صق الطريق ال�سالك من ال�سمال والغرب كذلك الطريق ال�سالك 
اإليه  امل�ساُر  الواقِف  ح�صُة  اأن�ساأها  املتال�سقِة  الثالثة  احلوا�سِل  وجميع 
الآتي ذكُرها  القهوُة  الِقْبَلة  اأربعة: من  يافا املحيُط بها حدوٌد  بثغِر  الكائنُة 
الغرب  ومن  هناك  ك�سٍف  اأر�ُص  ال�سمال  ومن  ال�سالُك،  الطريُق  ال�صِق  ومن 
�ساحُل البحر وجميُع القهوة املوعوِد بذكِرها املحيِط بها حدود اأربعة: من
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ال�سالك  الطريُق  ال�صِق  البحر وباُبها بجهِة ذلك ومن  الِع�َس�ُص ب�ساحِل  الِقْبَلِة 
البحِر  �ساحُل  الغرِب  ومن  اأَْعاله،  املذكورُة  الثالثة  احلوا�سُل  ال�سماِل  ومن 
ها  وجميُع الثالثِة حوا�سٍل الكائنِة باأ�سكالة يافا املذكورِة املتال�سقِة ببع�سِ
حا�سُل  ال�صِق  ومن  ال�سالُك،  الطريُق  الِقْبَلة  من  اأربعة:  حدوٌد  بها  املحيِط 
الغرِب  الديواِن، ومن  اإىل  الطريُق  ال�سماِل  القباين قدميًا، ومن  يو�سف  احلاّج 
باأ�سكالَة  الكائنُة  الكبرِي  احلا�سِل  وجميُع  الديواِن  لباب  مال�سٌق  حا�سٌل 
املذكورِة املحيِط به حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلة الطريُق اإىل احلوا�سِل الفوقانيِة 
ومن ال�صِق اخل�سا�ُص املعدُة لو�سِع الأرز ومن ال�سماِل الطريُق ال�سالُك اإىل 
الأ�سكالة والبحِر ومن الغرب الطريُق بينه بني اجلامِع وجميُع البائكِة الكائنِة 
بالأ�سكالة املذكورِة املحيِط بها حدوٌد اأربعة: من الِقْبَلِة احلا�سُل الكبرُي، ومن 
ال�سمال  ومن  اأَْعاله،  املذكوِر  الواقِف  ح�ْصُ  اأن�ساأه  الثالثة  احلوا�سُل  ال�صق 
ُيعرُف  وما  كلِّه  ذلك  حقوِق  بجميِع  البحِر  �ساحُل  الغرب  ومن  هناك،  املمرُّ 
به وَيتبُعه وُين�َسُب اإليه من احلقوِق الواجبِة اإليه �صعًا املعلوُم ذلك له العلم 
مرعيا  موؤبدا  وحب�سا  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  وقفًا  �صعًا  للجهالِة  النايف  ِعّي  ال�صَّ
ذي  الكرمية  نف�سه  على  العميم  للثواب  وطلبا  الكرمي  تعاىل  لوجهه  ابتغاء 
اخلريات العميمة مدى حياته، اأحياه اهلل احلياة الطيبة املر�سية وحفه و�سمله 
بالطاقة اخلفية ثم من بعده على ح�صة ولده املوجود الآن هو مولنا المري 
ذي املقام اخلطري ح�صة �سالح بك اأن�ساأه اهلل تعاىل ن�سوءا �ساحلا وعمره، 
وباخلريات والربكات عمره، وعلى من �سيحدثه اهلل تعاىل حل�صة الواقف من 
الأولد، ثم على اأولد اأولده واأولد اأولد اأولده وذريته ون�سله وعقبه ابدا ما 
ِعّية  تنا�سلوا ودائما ما تعاقبوا، للذكر مثل حظ الأنثيني على الفري�سة ال�صَّ
الطبقة العليا حتجب الطبقة ال�سفلى على اأن من مات منهم عن ولد وولد ولد 
له  فاإْن ل يكن  اأو ولد ولده وهكهذا  اإىل ولده  انتقل ن�سيبه  واأ�سفل من ذلك 
ولد ول ولد ولد ول اأ�سفل من ذلك انتقل ن�سيبه اإىل من هو يف درجته وذوي 
طبقته، فاإهذا انقر�ست الطبقة العليا تنق�ص الق�سمة ويق�سم على الطبقة التي 
تليها على علتهم للذكر مثل حظ الأنثيني، وهكهذا يجري احلكم يف كل طبقة 
اأبد  بعد طبقة على ال�صط والرتتيب املذكور، يجري احلال على هذا املنوال 
الآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثني 
اإل اإهذا اإنقر�سوا باأجمعهم ول يبق منهم اأحد والعياذ باهلل تعاىل كان ذلك 
وقفا على اإخوته الكرام ذوي الفخر والحت�سام واإخوانه وعلى ح�صة الأمري 
اجلليل ذي الفخامة والتبجيل مولنا ح�سن بك بن املرحوم املغفور له �سدر 
املغفور  املرحوم  بن  ثراه  طاب  اإبراهيم  واملقام  املجد  ذي  الفخام  الأمراء 
له اأمري الأمراء الكرام، ذي القدر واأَْلٍفخر والإعظام ح�سني ب�سه طاب ثراه اأخ 
ح�صة الواقف اأعزه اهلل تعاىل للذكر مثل حظ الأنثيني مدة حياتهم ثم من
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تعاقبوا،  ما  واأبدا  تنا�سلوا  ما  دائما  وعقبهم  ون�سلهم  اأولدهم  على  بعدهم 
فاإهذا انقر�سوا باأجمعهم واأبادهم الدهر عن اآخرهم ول يبق منهم ن�سل ول 
عقب كان ذلك وقفا على م�سالح احلرمني ال�صيفني مكة امل�صفة واملدينة 
ح�صة  �صط  وقد  هذا  ال�سالم.  واأت  ال�سالة  اأف�سل  بها  احلال  على  املنورة 
الواقف امل�سار اإليه اأفا�سل اهلل تعاىل جزيل نعمائه عليه �صوطا �صط اأن له 
يف وقفه هذا الزيادة والنق�سان والتغيري والتبديل والإخراج والإدخال ولي�ص 
لغريه من بعده مثل هذا، فعله و�صط اأن ل يوؤجر وقفه هذا ول �سيء منه يف 
عقد واحد اأكرث من ثالثة �سنني، واأن ل يوؤجر َمن ذو جاه اأو �سوكة و�صط اأن 
له اأن يقيم على وقفه هذا متوليا متى �ساء واأراد واأن له اأن يعزله متى �ساء 
النفي�سة، ثم من بعده لالأر�سد  واأراد ومتى عزله، يكون النظر والتكلم لنف�سه 
فالأر�سد من بنيه وذريته ثم من بعدهم لالأر�سد فالأر�سد من اأخوته ومن هو 
الآن  اللتني يف ع�سمته  اأن لزوجتيه  يف طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم و�صط 
هما فخر امُلَحرَّرات كل بهارقادن بنت عبد اهلل وفخر املخدرات �سفية قادن 
بنت عبد اهلل، وملن �سجدت له من الزوجات ولكل من تي�ص بها اليمني واأتت 
منه بولد ال�سكنى بالدار املعروفة بدار علي كتخدا قدميا املحدودة املتقدم 
ذكرها اإهذا �صن اأياما وي�صف لكل منهن من ريع الوقف كفايتها ما دامت 
اميا، و�صط اأن الناظر على هذا الوقف يبداأ اأول من ريعه بعمارته وترميمه 
الح �ساأنه وباء عينه ودوام منفعته وزيادة منوه وت�سييد اأركانه،  ومبا فيه ا�سْ
ثم ي�صف من ريعه اإىل �ستة من الرجل احلافظني واملتقني بكالم اهلل تعاىل 
لكل رجل منهم عثمانيا م�صيا يقرءون يف كل يوم بامل�سجد الكائن مبدينة 
ال�ساعدة ما تي�ص من كالم اهلل تعاىل، ويهدون ثواب  ّغّزَة ها�سم اجتاه دار 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واإله واأ�سحابه وجلميع امل�سلمني  اإىل روح  ذلك 
ثم اإىل روح والد ح�صة الواقف ووالدته ثم يف �سحائف ح�صة الواقف اأعزه 
اهلل تعاىل، وي�صف لأربعة رجال اأي�سا احلافظني واملتقني لكالم اهلل تعاىل 
لكل رجل منهم يف كل يوم عثمانيا م�صيا يقرءون يف كل ليلة بعد �سالة 
املغرب اجتاه حمراب ال�سادة احلنفية باجلامع الكبري الكائن مبدينة ّغّزَة جزء 
اإىل ختام املعوذتني ويهدون  الكتاب  من كالم اهلل تعاىل ويبتدون بفاحتة 
ثواب ذلك اإىل روح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واإىل جميع الأنبياء واملر�سلني 
واإىل كل وجميع امل�سلمني ثم اإىل روح والد ح�صة الواقف امل�سار اإليه، واإىل 
جميع اأ�سوله وفروعه ثم يف �سحائف ح�صة الواقف وعلى اأن هوؤلء القراء 
اجلامع  يوم جمعة يف  يجتمعون كل  ذكرهم  املتقدم  القراء  وال�ستة  الأربعة 
يقراأون  درجة  ع�ص  بخم�سة  اجلمعة  �سالة  وقت  دخول  قبل  املذكور  الكبري 
�سورة الكهف اجتاه املحراب ال�سادة ال�سافعية، ويهدون ثوابه اإىل روح النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واإله و�سحبه اأجمعني ثم اإىل روح والدة ح�صة الواقف
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ووالدته ثم يف �سحائف ح�صة الواقف اأعزه اهلل تعاىل وي�صف يف كل يوم 
عثمانيان م�صيان اإىل من يكون اإماما بجامع الكائن با�سكالة يافا، ويقراأ 
�سورة ي�ص يف كل يوم بعد �سالة الع�ص قراءة ترتيل باجلامع املذكور ويهدي 
ثواب ذلك اإىل روح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واإله و�سحبه اأجمعني ثم اإىل 
وجميع  الواقف  ح�صة  �سحائف  يف  ثم  ووالدته  الواقف  ح�صة  والد  روح 
املعظم قدره ثالثني  �سهر رم�سان  يوم من غرة  امل�سلمني وي�صف يف كل 
الفقراء وامل�ساكني  بر، ويفرق على  قطعة ف�سية م�صية يف �صاء خبز من 
باجلامع الكبري املذكور اإىل ختام ال�سهر يجري ذلك يف كل �سنة اإىل اأن يرث 
اهلل الأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثني وي�صف يف �صاء ماء عذب ي�سب 
يف �سبيله الكائن بال�سوق اجلديد بالرملة املتقدم ذكره كفايته وُي�َصف يف 
كل يوم عثماين م�صي ملن يكون موؤذنا بامل�سجد الكائن ب�سارع بني عامر 
الرجل  اإىل  م�صي  عثماين  يوم  كل  يف  وي�صف  ال�سواد  مب�سجد  املعروف 
ملدفن  اخلادم  امليقاتي  الدين  زين  ال�سيخ  بن  الدين  حمي  ال�سيخ  ال�سالح 
الكائن مدفنها بالقرب من �صيح ويل اهلل  الواقف  املرحومة والدة ح�صة 
تعاىل ال�سيخ علي بن مروان نفعنا اهلل تعاىل به، وي�صف يف كل �سنة مائة 
خراج  نظري  الرملة  �سوق  جامع  وقف  جلهة  ف�سية  م�صية  قطعة  وع�صون 
اأر�ص �ساقية وب�ستان البوز وي�صف اي�سا يف كل �سنة �ستون قطعة ف�سية 
ال�ساقية  اأر�ص  خراج  نظري  ال�سعودية  ال�سلحاء  ال�سادة  وقف  جلهة  م�صية 
الرجل املحرتم  اإىل  املح�ص، وي�صف يف كل يوم خم�سة عثمانية م�صية 
الأوقاف  هذه  بريع  اجلابي  بالفخري  ال�سهري  حممد  احلاّج  بن  مكي  احلاّج 
يجري ذلك منه بذلك على نفر بعد نفر اأبد الآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن يرث 
كله ي�صفه  ذلك  بعد  الوارثني وما ف�سل  الأر�ص ومن عليها وهو خري  اهلل 
ح�صة الواقف امل�سار اإليه لنف�سه، ثم من بعده اأحياه اهلل تعاىل احلياة الطيبة 
اأح�سن  على  الواقف  ح�صة  اأن  ثم  املذكور،  والرتتيب  ال�صط  موجب  على 
جمد  احلاّج  �سبط  اأحمد  احلاّج  بن  حممد  احلاّج  اأمثاله  فخر  ن�سب  مواقف 
الدين النويري متوليا على وقفه هذا و�سلمه جميع الوقف امل�سطور، فت�سلمه 
اأمر هذا  امّلْرِعّي، وملا ت  الوجه  ِعّي على  ال�صَّ الت�سليم  املذكور  املتويل  منه 
اأحكام رجع ح�صة  اأتقن  اأح�سن ن�سوء ونظام وكمل �ساأنه على  الوقف على 
الواقف املومى اإليه اأفا�ص اهلل تعاىل جزيل ف�سله عليه عن هذا الوقف امُلَقّرر 
واحلب�ص امل�سطر واأراد عوده اإليه بعدم لزوم الوقف وعدم خروجه عن ملكه 
وخال�ص حقه على قول الإمام اإلهمام الأعظم اأبي حنيفة الّنعمان األب�سه اهلل 
تعاىل حلل الأبرار يف دار القرار فعار�سه املتويل املذكور يف ذلك وخا�سمه 

ول ير�ص برده ورجوعه فيما هنالك وادعى لزوم ذلك على قول الإمامني
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تعاىل  اهلل  رحمهما  حممد  والإمام  يو�سف  اأبي  الإمام  اإلهمامني  الأَكْرمني 
الإمام  وال�سدر  اإلهمام  احلرب  لدى  وتخا�سما  ترافعا  حتى  الثقلني  خالق 
ه وختمه باأعاليه دامت ف�سائله ومعاليه  ع َخطُّ ِعّي امُلَوقَّ مولنا احلاكم ال�صَّ
و�ساأل املتويل امل�سار اإليه من مولنا احلاكم املومى اإليه احلكم بلزوم الوقف 
ر امل�سبوط فتاأمل يف ذلك كثريا واتخذ اهلل  و�سحة ال�صوط على النمط املَقرَّ
�سبحانه وتعاىل هاديا ون�سريا فراأى جانب الوقف اأوىل واأح�سن من جانب 
راأي  على  وحكم  مقاإله  اإىل  ومال  �سوؤاله  اإىل  فاأجاَبه  احل�سن  راأيه  يف  امللك 
الرحمة عليهما ب�سحة هذا  اأنواع  اأفا�ص اهلل تعاىل  اإليهما  الإمامني امل�سار 
الوقف ولزومه وقبوله وثبوت �صوطه يف خ�سو�سه وعمومه حكما �سحيحا 
موؤ�س�سا حمميا عاملا  وتاأ�سي�سا  وقفا �صيحا مروما مرعيا  ًا  ِعيَّ �َصْ حمكما 
ح�صة  اأن  ثم  الأ�صاف  اأئمة  بني  الأوقاف  م�سائل  يف  اجلاري  باخلالف 
الواقف املومى اإليه دامت نعماوؤه عليه عزل املتويل املذكور عن هذه التولية 
اأَْعاله ف�سار جميعا وقفا لزما م�سجال متفقا عليه م�سياء  ح�سب ما �صط 
الأبدي، وحماّل بحلية احللول ول ميلك ول يوهب ول يناقل به ول  ب�سوئه 
ل�سيء منه فال يحل لأحد يوؤمن باهلل تعاىل واليوم الآخر ويعلم اأنه اإىل ربه 
تعاىل  فاهلل  ذلك  فعل  فمن  منه،  �سيئا  اأو  الوقف  هذا  يغري  اأن  �سائر  الكرمي 
طليبه وح�سيبه وموؤاخذه بفعله وجمازيه بعمله يوم التناد يوم عط�ص الأكباد 
اأن بينها وبينه  يوم جتد كل نف�ص من خري حم�صة وما عملت �سوء تود لو 
تنفيذه  اأعان على  بالعباد، ومن  روؤوف  نف�سه واهلل  اهلل  بعيدا ويحذركم  اأبدا 
واأم�سى حكمه وت�سهيده واإبقائه يف اأيدي م�ستحقيه يرد اهلل تعاىل م�سجعه 
ولقنه حجته واأح�سن ماآب يوم املعاد فمن بدله بعد ما �سمع فاإمنا اإثمه على 
الذين يبدلونه اإن اهلل �سميع عليم، فكيف يتجراأ لذلك املوؤمن بعد ما �سمع قول 
رب الَعامِلني األ لعنة اهلل على الظاملني، واأنه ل ي�سيع اأجر املح�سنني واأجر 
الواقف على اأرحم الراحمني واحلمد هلل رب الَعامِلني وال�سالة وال�سالم على 
اأ�صف املخلوقني وعلى جميع الأنبياء املر�سلني جرى ذلك وحرر عليه وقع 
رْيَراً يف غرة ذي القعدة احلرام من  احلكم وال�سهاد على روؤو�ص الأ�سهاد حَتْ
�سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف من هجرة َمن له كمال احللم والعلم وال�صف

�سهود احلال: 
وال�سالم على  وال�سالة  الب�سائر  ال�سدور ونور  الذي �صح  احلمد هلل وتعاىل 
امل�سطفى معدن الوفاء وعلى اإله واأ�سحابه ذوي املكارم واملفاخر وبعد فقد 
اأ�ْسَهدُت على ما ت�سمنه هذا الكتاب ال�سحيح الأحكام جعله اهلل تعاىل مقبول 
قاإله  املواقف،  اأح�سن  واأوقفه  الواقف  بح�صة  ولطف  مو�سول  وبالثواب 

وكتبه الفري عمر امل�صقي احلنفي املفتي مبدينة ّغّزَة ها�سم عفى عنه اآمني
حمدا ملن وقف من اراده لوجب اخلريات وال�سعادة
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ثم ال�سالة وال�سالم اأبدا على اإمام املر�سلني اأحمد
واإله ذوي العال الأفا�سل و�سحبه اأوىل النهى الأماثل

ما دام عقد ال�سدقات جارية بها ارتقى لدرجات عاليه
وبعد فقد نظرت يف هذا الوقف ويف كتابه اجلت طرفى
راأيته من بعد حكم �صعي حمررا �سحيح �صط مرعي

فن�ساأل اهلل لواقف له من ف�سله ولطفه قبوله
واأن يثيبه به يف اجلنة ويجعل اللطف عليه جنه

قد قاإله علي بن عبد القادر ال�سافعي حامدا للقادر
مثال: احلمد هلل �سبحانه وتعاىل على نواإله وال�سالة وال�سالم على املجتبى 
واإله وبعد فقد اأ�ْسَهدُت على هذا الوقف اأثاب اهلل تعاىل من�سئه وحفظه ونبيه 

وكتبه الفقري على بن عمر امل�صقي لطف به
مثال: 

احلمد هلل حمدا كثريا وال�سالة وال�سالم على من اأر�سله اهلل ب�سريا ونذيرا وعلى 
اإله و�سحبه وحمبيه وحزبه: 

اأما بعد فقد وقفت على هذه الوقفية جعلها اهلل بالقبول ر�سية وزاد �ساحبها 
العبد  كتبه  والربكات  النَِّعم  عليه  واأدار  احل�سنات  منه  وتقبل  اخلريات  من 

الفقري عبد القادر الغ�سني ال�سافعي عفى عنه اآمني
احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده فقد اأ�ْسَهدُت على ما 

القادر  عبد  حممد  الفقري  كتبه  مبانيها  وو�سوح  معانيها  ظهور  بعد  فيها 
الغ�سني ال�سافعي عفى عنه

مثاإله:  
الر�ساِد،  �سبيِل  اإىل  �ساَء  من  وهدى  عباِده  مْن  اأراَد  مْن  وفَق  الذي  هلِل  احلمُد 
وبعُد فقْد وقفت على هذه الوقفيِة قراَءة �سحيحة موافقًة قوَل الأئمِة الأَْعالِم، 
حممٍد  بُن  اأحمُد  الفقرُي  كتبُه  اآمني  اللهم  اآمني  جزاٍء  خرَي  واِقَفها  اهلُل  فجزى 

ال�سافعي الأزهري
الر�ساد  اأويل  �سنن  فاتبع  فهدى  للخري،  املوؤمُن  عبَده  وفق  الذي  هلل  احلمد 
العلم واحلكم والوفاء  اأ�صف اخللق من حاز  واإلهدى وال�سالة وال�سالم على 

وعلى اإله و�سحبه ال�سادة احلنفاء وبعد: 
فقد وقفت على هذا الوقف ال�سحيح، جعله اهلل بالقبول متوجا، واأطال وطيب 
يام �سانيه وحا�سده، وعّمر به ك�سابقه وحفظ له ولده، واأدام  اأيام واقفه، وكدرـ 
اهلل �سعده. قال بل�سانه ورقمه ببنانه �سالح بن اأحمد احلنفي التمرتا�سي غفر 

اهلل ذنوبه ومالأ من القفر ذنوبه. 
مثاإله: احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده وبعد فقد اأ�ْسَهد
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على ذلك الفقري عبد اإلهادي بن زين الدين امليقاتي 
مثاإله: 

احلمُد هلِل �سبحانه وتعاىل على ما اأنعَم وال�سالُة وال�سالُم على �سيِدنا حممٍد 
واإله واأ�سحاِبه و�سلم وبعد، فقد ـ�سهْدُت على ما يف هذه الوقفية فقراأُتها قراءة 
الغ�سني  القادر  عبد  بن  اأحمد بن حممد  الفقري  وكتبه  قاإله  �سحيحة ر�سية 

عفى عنه
مثاإله: احلمُد هلِل وحَدُه وال�سالُة وال�سالُم على من ل نبي بعَدُه، وبعد فقد وقْفُت 
اأثاَب  على هذه الوقفيِة ال�سحية قراأتها موافقًة لن�سو�ِص العلماِء ال�صيحِة 
اهلُل تعاىل من�ِسَئها اجلنة ف�سال منه �سبحانه وتعاىل ومنه كتبه الفقري اأبو بكر 

بن �سم�ص الدين ال�سافعي الأزهري عفى عنه اآمني
مثاإله: �سهد بها فيه كاتبه ال�سيد الفقري حمي الدين بن �سم�ص الدين الكاتب 

باملحكمة
مثاإله: �سهد مبا فيه العبد الفقري حمب الدين بن حممد الكاتب باملحكمة

مثاإله: �سهد مبا فيه العبد الفقري ابو اللطف الأن�ساري
مثاإله: اأ�ْسَهدُت على ذلك كاتبه الفقري عبد اهلل بن اأحمد الغ�سيني
مثاإله: اأ�ْسَهدُت على ذلك كاتبه الفقري م�سطفى بن حممد الحلن

مثاإله: اأ�ْسَهدُت على ذلك ال�سيد الفقري عمر بن عبد الرحمن الغ�سني
مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك اخلواجة علي بن حممد الآذن

مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك اخلواجة قا�سم بن اإ�سماعيل الآذن
مثاإله: اأ�ْسَهد علي ذلك اخلواجة يو�سف ابن اخلواجة عبد الرحمن الغ�سيني

مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك الفقري ال�سيد حممد ابن ال�سيد �سيف خليفة العوين
مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك اإ�سماعيل بن ال�سيد يو�سف املذكور

مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك اخلواجة علي بن احلاّج حممد بن رم�سان
مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك اخلواجة علي ابن ال�سيخ اإبراهيم اخلالدي

مثاإله: اأ�ْسَهد على ذلك اخلواجة ح�سن بن داود وهيبة
مثاإله: 

اأ�ْسَهد على ذلك اخلواجة علي بن داود وهيبة
اأَفْندي على �صِط الواقِف  �سورة ما كتبه املوىل الإمام �سيخ الإ�سالم ح�سن 
اِت، واأجريت  املزبوِر ملا األفيته من اأح�سن وجوه اخلريات، واأكمل �سنوِف امَلربَّ
عليه قلَم الإم�ساِء والتنفيِذ، واأنا الفقرُي اإىل َكَرم ربه الأَكرم ح�سن املدعو مبن 
ل زاده قا�ٍص ببيت املقد�ص الرفيع �سبت عليه الربكة والنَِّعمة من كل باب 

اإىل قيام ال�ساعة ويوم احل�ساب عفى عنه. 
ممهور مبهره املعتاد
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33/ح1

ار مبلك  اأَقرَّ
ح�س�ص 

اإرثية 
َحلَّة  مِبَ

الن�سارى

26 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/5م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا قدوِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ ال�سافعي  قداِة الإ�سالِم عمدِة ولِة الأناِم زبدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل  اأَفْندي  الدين  نوِر 
ومعاليه. اجلرمة املدعوة اأني�سة بنت اأبو بكر الداقور وعرَّف بها ال�سهود فتح 
الدين بن احلاّج م�سطفى �سحيمان وفخر ال�ساحلني احلاّج م�سطفى ال�صابي 
اأنها ملكت ما هو  واأَقرَّت واعرتفت وهي بحال معترب �صعا  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا 
ِعّي من  ال�صَّ اإليها بالإرث  ِعّية ومنتقل  ال�صَّ لها وجاٍر يف ملكها وحيازتها 
خري  وهم  منه  اأولدها  ومن  بال�سيبة،  ال�سهري  حممد  املرحوم  زوجها  قبل 
اأْدَناه جميع  الدين املتوفون �سابقا على تاريخه  الدين وفخر  الدين و�سم�ص 
ل اأربعة وع�صين قرياطا  ة ال�سائعة التي قدرها خم�سة قراريط من اأ�سْ احُل�سَّ
َحلَّة الن�سارى امُل�ْسَتِملتني على م�ساكن قائمة  من جميع الدارين الكائنتني مِبَ
البناء بالقد�ص ال�صيف اأحدهما قبلية يحدها قبلة دار بيد فخر الأعيان اأحمد 
النجار  الدين  عالء  بدار  و�سمال  املكاري  زين  احلاّج  بدار  و�صقا  ال�صابي 
والأخرى  الباب  وفيه  النَّافذ  غري  زقاق  وتامه  الطزيز  عي�سى  بدار  وغربا 
�سمال يحدها قبلة دار �صور الن�صاين و�صقا دار عبيد املعلم عمر بن عمر 
الباب و�سمال دار عبيد املعلم عمر املزبور،  النَّافذ وفيه  وثمامة زقاق غري 
ومنافعه  وحدوده  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  ال�سلطاين  الطريق  غربا 
ومرافقه وما عرف به ون�سب اإليه وبكل حق هو لذلك �صعا لبنتها ر�سية بنت 
حممد ال�سيبة املزبورة ولأولد بنتها وهم �سليمان وداود وعبد الرحمن و�ستى 
درجة  عن  القا�صين  املرقوم  ال�سيبة  حممد  بن  الدين  فخر  اأولد  و�سكرية 
املزبورين  بنتها  لأولد  الثاين  والن�سف  ر�سية  لبنتها  ذلك  ن�سف  البلوغ 
اأخاها  و�سلمت  لها  وهبته  ما  املزبورة  ابنتها  �سلمت  واأنها  بينهم  �سوية 
ًا على القا�صين املزبورين ما وهبته  ِعيَّ �سقيقها حممد املن�سوب و�سيا �َصْ
لهم �سوية بينهم اإْقَراَراً واعرتافا �سحيحني �صعيني مقبولني وم�سدقني من 
زوجته  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  ال�صابي  م�سطفى  احلاّج  بن  حممد  احلاّج 
عن  ِعّية  ال�صَّ بالو�ساية  الداقور  بكر  اأبي  بن  حممد  ومن  املزبورة  را�سية 
ة  احُل�سَّ ن�سف  ذلك �سارت  فبموجب  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املزبورين  القا�صين 
اأمالك  من  ملكا  الثاين  والن�سف  املزبورة  را�سية  اأمالك  من  ملكا  املزبورة 
ذلك  على  ت�سادقوا  ِعّية  ال�صَّ ال�سريورة  بينهم  �سوية  املزبورين  القا�صين 
اإليه  امل�سار  ال�سافعي  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت 
الإ�سالم وذخر  قدوة ق�ساة  و�سيدنا  لدى مولنا  اإليه  ن�سب  ما  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ احلنفي  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  بالحكام  الأحكام  حمرر  الأنام  ولة 
واأجازه وارت�ساه  واأم�ساه  واأنه قبله  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  واأَْعاله  دام ف�سله  اأَْعاله 
رْيَراً يف �ساد�ص وع�صين ذي  ًا حَتْ ِعيَّ واألزم العمل مبقت�ساه ونفذه تنفيهذا �َصْ

القعدة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
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ال�سيخ  مولنا  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  مولنا  الديري،  زكريا  مولنا  �سهود: 
علي الدقاق، مولنا ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل 

اخلالدي، خليل جلبي الرتجمان، حممد جلبي. 

33/ح2

ر�سم نفقة 
وك�سوة 

ال�ست رقية 
بنت ال�سيخ 

عفيف 
الديري

اأواخر �سعبان 
�سنة 1081هـ/ 
1671/1/10م

عمدُة  املدر�سني،  قدوُة  و�سيُدنا  مولنا  ر  وتدبَّ َل  تاأمَّ فيما  َر  وَقرَّ َفر�َص 
ُه  ُع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ ِعّي، املوىل علي  قني، احلاكم ال�صَّ امُلَحقِّقني، زبدُة امُلَدقِّ
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه بر�سم نفقِة وك�سوة ِال�ستِّ رقية 
درجة  عن  القا�ص  الديري  الدين  عفيف  ال�سيخ  العلماء  قدوة  املرحوم  بنت 
البلوغ امل�ستقرة حتت احلجر وما يقوم بها من طعام واأدام وحمام و�سابون 
وغ�سل اأثواب و�سائر لوازمها التي ل بد لها منه ول غنى لها عنه ما قيمة ذلك 
وقدره يف كل يوم قطعتان ون�سف على ما يف�سل فيه نظرية نفقتها قطعتان 
يف كل يوم وما هو نظري ك�سوتها ن�سف قطعة م�صية واأَِذَن مولنا احلاكم 
ِعّي املومى اإليه لأخيها �سقيقها اأبي خليل باإنفاق ذلك عليها يف كل يوم  ال�صَّ
من ماله، وبالرجوع نظري ذلك على مالها اأينما كان وحيثما وجد الآيل اإليها 
من والدتها ال�ست حنفية بنت املرحوم الأ�سطه اأحمد الدلل وبال�ستدانة عند 
اأواخر  يف  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  فر�سا  احلاّجة 

�سهر �سعبان ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

34/ح1

زواج 
علي بن 
املرحوم 

احلاّج عمر 
الزعيم 

مبخطوبته 
فخرى بنت 

�سليمان 
نوا�ص 
اخلليلي

ة  25ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/4م

لدى مولنا يو�سف اأَفْندي بن حممد دام ذكره: 
الزعيم مبخطوبِته فخرى  ال�ساُب املدعو علي بُن املرحوِم احلاّج عمر  َج  تزوَّ
ِعّيِة اأ�سداِقها  بنت �سليمان نوا�ص اخلليلي البكر البالغ اخلاليِة عن املوانِع ال�صَّ
على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم �سداقا جملته خم�سة و�ستون غر�سا عددية احلال، لها من ذلك اأربعون 
ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  غر�سا مقبو�سة 
والباقي بعد احلال، وقدره خم�سة وع�صون غر�سا، لها عليه اإىل الفراق موتًا 
عنها  بالوكالة  �سقيُقها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها  بائنًا،  طالقًا  اأو 
ال�سداق ب�سهادة كل  ِبَقْب�ص معجل  الثابت وكالته عنها يف ذلك والعرتاف 
ال�صيف  الزوايد وحممد بن احلاّج م�سطفى  اأحمد  بن  اأحمد  واحد من احلاّج 
املزبور  الزوج  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحا  زواجا  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  العارفني 
وكيله احلاّج حممد بن اأحمد الثابت وكالته عنه يف قبول النكاح ب�سهادة كل 
واحد من ال�سيد اإبراهيم بن ال�سيد اأبو بكر احلجار وال�سيخ حمب اهلل بن ال�سيخ 
ل�سنة  ة احلرام  احِلجَّ رْيَراً يف خام�ص وع�صين ذي  حَتْ �سهادًة �صعيًة  مو�سى 

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
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�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 
الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، كاتبه. 

34/ح2

زواج حممد 
جلبي بن 
املرحوم 
ح�سني 

بلكبا�سي 
مبخطوبته 
ر�سية بنت 
حممد بن 

جعاره

ة  25ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/4م

لدى مولنا يو�سف اأَفْندي بن حممد دام بقاوؤه: 
ج فْخُر اأْقراِنه حممد جلبي بن املرحوِم ح�سني بلكبا�سي مبخطوبِته ر�سية  تزوَّ
ِعّية اأ�سداقها  بنت حممد بن جعارة، املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
على بركة اهلل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
لها من ذلك خم�سة ع�ص غر�سا  �سداقا جملُته ثالثٌة وع�صون غر�سًا احلال 
ِعّي والباقي  مقبو�سًا بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
اأو طالق  الفراق موت  اإىل  لها عليه  بعد احلال وقدره ثمانية غرو�ص موؤجل 
املَكْرمني  الأفا�سل  فخر  وكيلها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ بائن، 
اأبو الفتح الثوري الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف  مولنا ال�سيخ 
داق املزبور ب�سهادة كل واحد من اإبراهيم بن اأحمد خبي�سة  ِبَقْب�ص مقدم ال�سَ
ًا زواجا �سحيحا  ِعيَّ �َصْ ُثبوتًا  بها  العارفني  العجمية  و�سليمان بن حجازي 
رْيَراً يف خام�ص وع�صين  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  لنف�سه  املزبور  الزوج  مقبول من 

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ علي الثوري، كاتبه، املزبورون اأَْعاله. 

34/ح3

ار  اأَقرَّ
م�ستحقات 
من ال�صة 

الرومية

اأوا�سط ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/25م

َر �سيُدنا ومولنا الَعاِلُ الكبرُي العامُل ال�سهرُي حُمرُِّر دقائق التف�سري، مَقّرُر  َقرَّ
العلم  َمعَدن  الأنام  ولة  اأوىل  الإ�سالم  ق�ساة  اأق�سى   ، تقريٍر  اأح�سَن  قواعِده 
ل  واحللم والكالم �سيخ م�سايخ الإ�سالم الَعاِل العامل الفا�سل الكامل الفا�سْ
ه  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ ِعّي املوىل امُلويل ح�سن  بني احلق والباطل احلاكم ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلاملة  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي 
وناقلة هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخر املخدرات تاج املح�سنات ال�ست فخري بنت 
فخر ق�ساة الإ�سالم ذخر ولة الأنام م�سطفى اأَفْندي قا�سي املحمل ال�صيف 
ال�صة  من  ذهبا  �سلطانني  يف  والر�سوان  بالرحمة  تعاىل  اهلل  تغمده  كان 
القد�ص ال�صيف  اإىل  الق�سطنطينية املحمية  الواردة يف كل �سنة من  الرومية 
امل�سايخ  فخر  زوجها  عن  عو�سا  واملجاورين  ال�سلحاء  جماعة  من  ال�سنية 
الكرام زبدة الف�سالء الفخام ال�سيخ حممود �سيخ احلرم القد�سي بحكم فراغه 
لها عن ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه الآيل ذلك للفارغ 
املزبور عن حملول احلاّجة فخرى بنت املرحوم ال�سيخ بدر الدين، مبقت�سى 
خ يف ع�صين  ع اأَْعاله املوؤرَّ ِعّي ال�سادر لدى مولنا املويل امُلَوقَّ التقرير ال�صَّ
ِعّي  �سهر رجب احلرام ل�سنة تاريخه اأْدَناه، واأَِذَن مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ
املومى اإليه للمَقرَّر املزبور بتناول ال�سلطانني الذهب املزبورين يف كل �سنة 
من ال�صة الرومية يف قب�سه من حمله اأُ�ْسَوة اأمثالها تقريرا واأَِذَنا �سحيحني
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

رْيَراً يف اأوا�سط ذي القعدة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �صعيني مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي. 

طلب دين34/ح4
ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الق�سايا والأحكام بالحكام احلاكم  الأناِم حُمرِِّر  الإ�سالِم ذخِر ولِة  ُق�ساِة 
ه الكرمي باأعايل نظريه دام  ع َخطُّ ِعّي املوىل يو�سف اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ال�صَّ
اأَْعاله ملا ح�ص كل واحد من امل�سايخ العظام مولنا ال�سيخ �سالح بن ال�سيخ 
عبد الرحمن وال�سيخ حممود ومولنا ال�سيخ نور الدين ال�سهري ن�سبهم الكرمي 
اأوقاف �سيدنا مو�سى الكليم على  باأولد غ�سية وهم املتولون والنظار على 
احلاكم  ملولنا  وذكروا  احلكيم،  امللك  �سلوات  الأنبياء  و�سائر  وعليه  نبينا 
املو�سى  اأيام  يف  �سنة  كل  يف  القدمية  العادة  من  اأن  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
ويتوجهون  ال�صيف،  الأق�سى  امل�سجد  لزيارة  والبلدان  النواحي  من  ياأتون 
معهم  يتوجهون  واأنهم  ال�سالم  عليه  الكليم  مو�سى  �سيدنا  �صيح  لزيارة 
املعتاد  ال�سماط  يوم  كل  يف  ويعملون  اأ�سبوع  مدة  هناك  وميكثون  للزيارة 
من  �سيء  الآن  اأيديهم  حتت  ولي�ص  بداأت  املو�سم  اأيام  والآن  الواردين  لأجل 
حم�سول الوقف ي�صفونه يف عمل ال�سماط املزبور لأن غلة الوقف ل تظهر 
با�ستدانة  لهم  الإذن  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من  وطلبوا  الآن، 
فاأذن  الوقف،  اإىل غلة  ذلك  ال�سماط وبالرجوع نظري  ما ي�صفونه يف عمل 
اإليه لهم مبوجب �سجل موؤرخ يف �سابع �سهر  ِعّي امل�سار  مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا وتوجهوا لزيارة ال�صيح الكرمي  ِعيَّ اإذنا �َصْ اأْدَناه  ة �سنة تاريخه  ذي احِلجَّ
وعملوا ال�سماط املرقوم، وح�صوا يوم تاريخه اأْدَناه وذكروا ملولنا احلاكم 
ِعّي امل�سار اإليه اأنهم �صفوا يف عمل ال�سماط املرقوم األف قطعة واحدة  ال�صَّ
ثمن  هو  ما  ذلك  فمن  فيه،  يف�سل  ما  على  م�صية  قطعة  وت�سعني  واثنان 
120 رطل اأرزا ثالثمائة قطعة م�صية وماهو ثمن مائة رطل دقيقا مائتان 
و�ستون قطعة م�صية، وما هو ثمن اثني ع�ص... خم�سون قطعة م�صية، وما 
و�ستة ع�ص قطعة م�صية، وما هو  �سمنا مائتان  اثني ع�ص رطال  ثمن  هو 
ثمن... ثمانون قطعة، وما هو ثمن حم�ص وملح ع�صون قطعة م�صية، وما 
هو ثمن األواح م�سامري اثنى ع�ص قطعة م�صية، وما هو ثمن... خم�ص قطع، 
وما هو ثمن اباريق... اأربعة ع�ص قطعة، وما هو ثمن طا�ستني اأربعون قطعة 
هو  وما  قطع،  ع�ص  فران  اأجرة  هو  وما  قطعة،  وع�صون  اثنان  م�صية،... 
اأجرة... ع�ص قطع وما هو اأجرة طباخ ثالثون قطعة وما هو اأجرة حم�صين 
ِعّي  اأربعون قطعة وهو طبق املبلغ املذكور، وطلبوا من مولنا احلاكم ال�صَّ
املرقوم  الوقف  غلة  على  املبلغ  ذلك  نظري  بالرجوع  لهم  الإذن  اإليه  امل�سار 
ًا  ِعيَّ ِعّي اإذنا �َصْ ِعّي امل�سار اإليه بذلك الإذن ال�صَّ فاأذن لهم مولنا احلاكم ال�صَّ
ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف اأواخر ذي احِلجَّ مقبول �صعا حَتْ
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الدقاق  عل  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ، علي ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، املزورون. 

35/ح1

دعوى 
على ملكية 

بيت يف 
القبيبات 
حملة من 
حمالت 
دم�سق 
ال�سام

ة  20ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/29م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا الَعاِلِ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الأعالِم  والعلماِء  اخلطباِء  خال�سِة  الإ�سالِم  ق�ساِة  قدوِة  ِق  امُلَحقِّ ِق  امُلَدقِّ
دامت  باأعاليه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املويل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
ف�سائله ومعاليه ادعى ال�سيد اإبراهيم بن ال�سيد اأبو بكر بن ال�سيد عبد العزيز 
ِعّي عن قبل ال�سيد  من اأهايل دم�سق ال�سام على حممد بن حممد الوكيل ال�صَّ
الثابت  ال�سام  القبيبات)1( من حمالت  اأهايل  اإ�سماعيل من  ال�سيد  ح�سني بن 
وكالته عنه فيما ياأتي بيانه فيه ب�سهادة كل واحد من احلاّج علي بن اأحمد 
ًا، وقال يف تقريِر  ِعيَّ بن حممد واإبراهيم بن اإ�سماعيل من القبيبات ُثُبْوتًا �َصْ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها الن�سف  دعواه عليه اأن من اجلاري يف ُملِكه جميع احُل�سَّ
ل كامٍل من الدار القائمة البناء بالقبيبات من حمالت دم�سق ال�سام  من اأ�سْ
ة اآلت اإليه من  ولها �سهرة يف حملها تغني عن و�سفها وحتديدها واأن احُل�سَّ
والده ال�سيد اأبي بكر واآلت لوالده ال�سيد عبد العزيز من اأولد حمود واأن املدعى 
ة املزبورة بالوكالة املزبورة عن ُموكله املرقوم بغري  عليه يعا�سه يف احُل�سَّ
لذلك، وطلب من  فاأجاَب بالنكار  �سئل  �سوؤاله عن ذلك  ة�ساأل  طريق �صعي 
املدعي بينة ت�سهد له بذلك فاأح�ص كل واحد من احلاّج علي بن اأحمد واإبراهيم 
ة املزبورة يف الدار  بن اإ�سماعيل الدم�سقيني كالهما من القبيبات باأن احُل�سَّ
ال�سيد  والده  عن  ِعّي  ال�صَّ بالإرث  اآلت  واأنها  املرقوم  للمدعي  ُمْلٌك  املرقومة 
اأبي بكر من والده عبد العزيز واأن ال�سيد اأبي بكر ووالده ال�سيد عبد العزيز كانا 
ِعّية باأنهما �سادات  يلفان ال�سا�سات للح�سور واأنهما يعرفانهما املعرفة ال�صَّ
كرام ويلفان الأخ�ص �سهادة �سحيحة �صعية بوجه املدعى عليه، فلم يبد 
ًا، وملا ثبَت  ِعيَّ ، فقبلت �سهادتهما بذلك قبول �َصْ يف �سهادتهما دافٌع �َصِْعيٌّ
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ِعّية  ال�صَّ البينة  به  قامت  وما  ذلك  م�سموُن 
ًا  ِعيَّ ًا وحَكَم مبوجبه حْكما �َصْ ِعيَّ امل�سار اإليه دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ
ة املزبورة للمدعي املرقوم  اأمر املدَّعى عليه املرقوم، حيث ثبت باأن احُل�سَّ
من والده له مع والده ال�سيد اأبي بكر، واآلت لوالده من والده ال�سيد عبد العزيز 
ة املزبورة وبرفع يد موكله  اللذين كانا يلفان الأخ�ص برفع يده عن احُل�سَّ
رْيَراً يف ع�صين  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ عنها وت�سليمها للمدعي املرقوم اأمرا �َصْ

ة احلرام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

خليل، ال�سيخ مو�سى، خليل جلبي الرتجمان، حممد جلبي.

)1( القبيبات: محلة من محالت الشام.
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35/ح2
مرتوكات 

ع�ساف 
ب�سه

19 ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/29م

املوىل  حممد  بن  الرحمِن  عبد  �سبحانُه  هلِل  الفقرُي  وحرَرُه  كتَبُه  كما  الأمُر 
مبدينِة ّغّزَة ها�سم عفى عنهما ممهوٌر مبهِرِه املعتاد مبجل�ِص ال�صِع ال�صيِف 
وحَمفِل الديِن املنيِف مبدينِة ّغّزَة املحرو�سِة اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا فخِر 
ق�ساِة الإ�سالِم عمدِة ولِة الأناِم حُمرِّر الق�سايا والأحكاِم بالأحكاِم احلاكِم 
املرا�سلُة  وردت  ملا  اأَْعاله،  دام  اأَْعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ احلنفي،  ِعّي  ال�صَّ
الواردُة عن قبل اأق�سى ق�ساة الإ�سالم اأوىل ولة املوحدين، حجِة احلق على 
القد�ص  قا�سي  اأَفْندي  ح�ص  واملر�سلني  الأنبياء  علوم  وارِث  اأجمعني،  اخللِق 
ال�صيف، وما �سم اإليه واأ�سيف، اأدام اهلل تعاىل اأيامه الزاهرة وجمع له بني 
خري الدنيا والآخرة خطابا لنائبه مبدينة ّغّزَة ها�سٍم من خال�سة م�سموِنها 
ال�صع  العظام نائب  النواب  الكرام عمدة  وفحوى مكنوِنها مفخر املدر�سني 
املخدرات  فخر  مهر  ثبت  باأنه  نعلمك  املَكْرم،  ها�سم  ّغّزَة  مبدينة  ال�صيف 
من  بالدعوى  ب�سه  ع�ساف  املرحوم  زوجها  مرتوكات  على  خامن  للخان 
ِعّي  ال�صَّ الو�سي  اآغا  حممد  بوجه  لديه  وكالُته  وثبتت  اآغا،  �ساهني  وكيلها 
على يتيمة ع�ساف ب�سه امل�سار اإليه ، واأوقف الأمر على ميني امُلَوّكلة ببقائه 
ة زوجها ع�ساف ب�سه املزبور عر�ص اليمني على ال�ست امل�سونة واللوؤلوؤة  بِذمَّ
فحلفت  وا�ستحلفت  املذكورة  خامن  خان  لل  الرفيع  احلجاب  هذا  املكنونة 
ِعّية اجلامعة املعاينة احللف �صعا  باهلل العظيم الرحمن الرحيم اليمني ال�صَّ
وقدره  مهرها  جميع  اإليه  امل�سار  ب�سه  ع�ساف  زوجها  من  ي�سلها  ل  باأنها 
خم�سة اآلف غر�ص �سوى األف غر�ص واحد وتبقى بذمته اأربعة اآلف غر�ص ول 
ي�سل من مرتوكاته �سيء، ول اأبراأته من ذلك، ول اعتا�ست عن ذلك ول ب�سيء 
اآلف باقية بذمته وم�ستحقة  اإىل رحمة اهلل تعاىل والأربعة  منه واأنه تويف 
ال�سهود قدوة الأمراء  ًا وعرف بها يف ذلك  ِعيَّ الأخذ من مرتوكاته، حلفا �َصْ
ب�سه والأخوة  اإبراهيم  الكرام  الأمراء  اأمري  له  ح�سن بك بن املرحوم املغفور 
الأمراء  الكرام هندام بك وفخر  الأمراء  الأمراء خرم بك وعمدة  الثالثة وهم 
ثراه  طاب  ب�سه  ح�سن  الكرام  الأمراء  اأمري  املرحوم  اأولد  بك  حيدر  العظام 
ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله  ًا وتبني ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ تعريفا �َصْ
ًا بطريقة �صعية  ِعيَّ ب�سهادة �سهوده وت�صيح العرتاف بذلك لديه ُثُبْوتًا �َصْ
ة  بعد اعتبار ما وجب اعتباره �صعا جرى ذلك وحرر يف تا�سع ع�ص ذي احِلجَّ

احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: فخر التجار اخلواجة مكي بن حممد الفخري، فخر الأماثل اأبو يا�سني 
عبد اهلل بن املرحوم �سليمان اإلهلي�ص، فخر اأمثاله علي بك ال�سباهي بّغّزَة، عبد 
العال اآغا بن احلاّج حممد، الفقري حمي الدين املالكي، الفقري �سالح الثوري، 

الفقري حمي الدين.
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36/ح1

دعوى 
على زوجة 
املرحوم 
ع�ساف 
بك مري 

لواء احلاّج 
ال�سامي 

ة  21 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/30م

مثال: وثيقُة نائِب الفقرِي اإىل العلي القا�سي ح�سن القا�سي بالقد�ِص ال�صيِف 
غفر اهلُل له مبهره املعتاد. 

ُع وكتبُه الفقرُي هلِل تعاىل يو�سُف بُن حممٍد  ُحرَِّر الأمُر ح�سبما وقع فيه امُلَوقَّ
املويل، خالفة مبدينة القد�ص ال�صيف، عفى عنهما مبهِرِه املعتاِد باملجل�ِص 
ِق  امُلَدقِّ الَعاِلِ  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ
احلاكِم  الأعالِم  والعلماِء  اخلطباِء  خال�سِة  الإ�سالِم  ق�ساِة  قدوِة  ِق  امُلَحقِّ
ف�سائله  دامت  باأعاليه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ
ِعّية عن  ومعاليه. ادعى فخر الأعيان �ساهني اآغا بن عبد اهلل بالوكالة ال�صَّ
الكامل  وال�سرت  الرفيع  احلجاب  هذا  املحجبات  اإكليلة  املخدرات  فخر  قبل 
البديع ال�ست لل خامن ابنة املرحوم املغفور له اأمري الأمراء)1( الكرام كبري 
الكرباء الفخام �ساحب املجد والحرتام ح�سني ب�سه املت�صف)2( بلواء ّغّزَة، 
كان تغمده اهلل بالرحمة والر�سوان زوجة املرحوم اأمري الأمراء الكرام، كبري 
الكرباء الفخام ع�ساف ب�سه مري احلاّج ال�صيف ال�سامي كان عليه من الرحمة 
والغفران بن املرحوم حممد ب�سه ابن املرحوم فروخ ب�سه الثابت وكالته عنها 
ًا على  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  الآتي بيانها فيه  ة  احِلجَّ �سياأتي بيانه فيه مبوجب  فيما 
ًا من قبل فخر  ِعيَّ فخر الأعيان حممد اآغا بن م�سطفى اآغا املن�سوب و�سيا �َصْ
ال�سام مبوجب  اأَفْندي البكري الق�سام الع�سكري بدم�سق  اأحمد  ق�ساة الإ�سالم 
اأْدَناه  ل�سنة تاريخه  القعدة احلرام  حجٍة �صعيٍة موؤرخٍة يف تا�سع ع�ص ذي 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثبوتًا �َصْ املخلَّد بيده الثانية امل�سمون لدى احلاكم ال�صَّ
على امل�سونة والدرة املكنونة ال�ست ماه منور خامن يتيمة املرحوم ع�ساف 
ب�سه املومى اإليه وقال يف تقرير دعواه عليه م�سريا بخطابه اإليه اأن ملوكلته 
ة زوجها املرحوم ع�ساف ب�سه املرقوم مهرها وموؤخر �سداقها  املزبورة بِذمَّ
يعدل كل غر�ص منها ثالثون  اآلف غر�ص ف�سية عددية  وقدره خم�سة  عليه 
عدديًا،  غر�ص  األف  حياته  حال  املزبور  زوجها  من  و�سلها  م�صية  قطعة 
اآلف غر�ص عدديًة ف�سيًة، واأن زوجها ع�ساف ب�سه  اأربعة  وتاأخر لها بذمته 
املرقوم انتقل بالوفاة اإىل رحمة اهلل تعاىل واملبلغ املزبور باٍق لها يف ذمته 
ِعّي، واأن املدعى عليه وا�سع يده على جميع خملفات ع�ساف ب�سه  البقاء ال�صَّ

املومى اإليه وطالبه ملوكلته املزبورة باملبلغ املزبور وقدره اأربعة اآلف

)1(  أمير األمراء: االمير في اللغة ذو االمر والتسلط، وهو لقب من القاب الوظائف التي استعملت كذلك كألقاب فخري، 
العباسية  الدولة  في  اللقب  هذا  استخدم  وقد  سنة)322-329ه(،  الراضي  خالفة  خالفة  فترة  االمراء  امير  ظهر  وكما 

والفاطمية، وقد أصبح في الفترة العثمانية من األلقاب الشخصية. الباشا، حسن. األلقاب اإلسالمية، ص188.
)2( متصرف:  المراد من ينفذ تصرفه باألمور، وقد استعمل في عصر المماليك كلقب ثانوي، ولكن في حالة إضافة 
إلى ياء النسب، والمتصرف من ألقاب الوزراء ونحوهم. الباشا، حسن)1957(، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق 

واآلثار، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ص447.
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غر�ص عددية من مرتوكات ع�ساف ب�سه املرقوم و�ساأل �سوؤاله عن ذلك، �سئل 
ِعّي فاأبرز املدعي  فاأجاَب بالنكار لذلك كله واأن يثبت ما يدعيه بالطريق ال�صَّ
الوكيل املرقوم من يده حجة �صعية �سادرة لدى قدوة ق�ساة الإ�سالم عبد 
الرحمن اأَفْندي بن حممد خليفة احلكم العزيز مبدينة ّغّزَة ها�سم موؤرخة يف 
تا�سع ع�ص �سهر تاريخه اأْدَناه م�سمونها باأن لل خان خامن وكلت �ساهني 
ب�سه  ع�ساف  زوجها  ة  بِذمَّ الذي  املزبور  مهرها  ا�ستخال�ص  يف  املرقوم  اآغا 
الدعاوي  ويف  خملفاته،  جميع  من  ِعّي  ال�صَّ بالأرث  وح�ستها  املرقوم 
واملخا�سمات لدى ال�سادة احلكام ولة الأنام وكالة �سحيحة �صعية يف ذلك 
ًا واأبرز من يده  ِعيَّ كله لها ل عليها مقبولة من �ساهني اآغا املزبور قبول �َصْ
اي�سا �سورة كتاب الزوجية ال�سادر لدى فخر املدر�سني الكرام يو�سف اأَفْندي 
الر�سي خليفة احلكم العزيز مبدينة ّغّزَة ها�سم �سابقا املوؤرخ يف ثاين �سهر 
رم�سان املعظم �سنة اأربعة و�ستني واأَْلٍف املتوج باإم�ساء عبد الرحمن اأَفْندي 
املرقوم  ب�سه  ع�ساف  اأن  م�سمونها  حال  ها�سم  بّغّزَة  العزيز  احلكم  خليفة 
اأَْعاله على �سداق جملته خم�سة اآلف  ا�سدق ال�ست لل خان خامن املزبورة 
غر�ص ف�سية عددية كل غر�ص منها ثالثني قطعة م�صية احلال لها من ذلك 
األفا غر�ص ثنتان ف�سية  ثالثة اآلف غر�ص عددية والباقي بعد احلال وقدره 
ًا وقرئت حجة  ِعيَّ عددية موؤجلة لها اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ
الوكالة و�سورة كتاب الزوجية بوجه الو�سي املزبور انكر م�سمونها وطلب 
ِعّي فاأح�ص كل واحد من الرجلنْي  من املدعي اإْثبات م�سمونها بالوجه ال�صَّ
اأهايل  من  وهما  علي،  بن  و�سعد  يو�سف  بن  حممد  هما  العدلنْي  امل�سلمنْي 
املزبورتني  احلجتني  م�سون  ب�سحة  ِعّي  ال�صَّ بالإ�سهاد  و�سهدا  ّغّزَة.  مدينة 
اأَْعاله واأنهما �سدرا لدى عبد الرحمن اأَفْندي ويو�سف اأَفْندي املزبورين اأَْعاله 
بح�صتهما، واأ�ْسَهداهما على نف�سيهما بذلك �سهادة �سحيحة �صعية بوجه 
ًا، وملا ثبت  ِعيَّ �َصْ دافعا  �سهادتهما  يبِد يف  فلم  املرقوم،  الو�سي  اآغا  حممد 
ِعّي امل�سار اإليه ترتَّب على امُلَوّكل املزبور ميني  ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
الرحمن  الإ�سالم عبد  ِعّي، فندب حليفها فخر ق�ساة  ال�صَّ اليمني  ال�ستظهار 
اأَفْندي بن حممد نائب ال�صع ال�صيف مبدينة ّغّزَة ها�سم حال، فحلَّفها النائب 
املزبور فحلَفْت لل خان خامن امُلَوّكلة املزبورة باهلل العظيم باأنه ل ي�سْلها 
من زوجها ع�ساف ب�سه املرقوم من مهرها املرقوم �سوى األف غر�ٍص واحدة 
ف�سية عددية واأن الأربعة اآلف غر�ص املزبورة باقية لها بذمته ل ي�سلها من 
ذلك �سيء ول احتالت ب�سيء منه ول اأبراأته من ذلك ول اعتا�ست عن ذلك ول 
�سيء منه. واأن ع�ساف ب�سه تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل، والأربعة اآلف غر�ص 
ة  احِلجَّ مبوجب  ًا  ِعيَّ �َصْ حلفا  تركته،  من  اأخذها  وت�ستحق  بذمته،  لها  باقية 
ِعّية ال�سادرة عن النائب املذكور اأَْعاله املقيدة مبحكمة القد�ص ال�صيف  ال�صَّ
ة ة احلرام �سنة تاريخه. فقرئت احِلجَّ املوؤرخة يف تا�سع ع�ص �سهر ذي احِلجَّ
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املزبورة بوجه الو�سي املزبور، اأنكر م�سمونها فطلب من املدعي بينة ت�سهُد 
ة املزبورة، فاأح�ص كلَّ واحد من فخر الأماثل علي  له ب�سحة م�سمون احِلجَّ
اآغا  اأْقرانه عبد العال  اإبراهيم الكماين وفخر  بك ال�سباهي بّغّزَة بن املرحوم 
عبد  لدى  �سدرت  املزبورة  ة  احِلجَّ باأن  ا�ست�سهدا  اأن  بعد  و�سهدا  حممد،  بن 
�سهادة  بذلك  نف�سه  على  واأ�ْسَهدهما  بح�سوِرِهما  حممد  بن  اأَفْندي  الرحمن 
ًا،  ِعيَّ �سحيحة �صعية بوجه الو�سي املزبور فلم يبِد يف �سهادتهما دافعا �َصْ
ًا وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا و�سيدنا  ِعيَّ فقبلت �سهادتهما بذلك قبول �َصْ
�سحيحا  ُحكما  مبوجبه  وَحكم  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
ر امّلْرِعّي اأوقعه  ِعّيَة، ويف وجوبه املعترب امُلَحرَّ ًا م�ستوفيا �صائطه ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ِعّي واأ�سلوبه املعترب امّلْرِعّي اأمر الو�سي املزبور بدفع الأربعة  بالطريق ال�صَّ
املزبورة  ملوكلته  املرقوم  ب�سه  ع�ساف  مرتوكات  من  املزبورة  غر�ص  اآلف 
ًا مقبول �صعا، فامتثل لذلك وذكر اأن لي�ص حتت يده من مرتوكات  ِعيَّ اأمرا �َصْ
ِعّي امل�سار اإليه  ع�ساف ب�سه املرقوم �سوى عقاراته، فاأمره مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف حادي وع�صين  ًا حمرراً مرعيا حَتْ ِعيَّ ببيع عقاره وفاًء بدينه اأمرا �َصْ

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
�سهود: مولنا زكريا اأَفْندي، مولنا نور الدين اأَفْندي، مولنا فتح اهلل اأَفْندي، 
ال�سيخ  الثوري، مولنا  اأَفْندي  ال�سيخ علي  اأَفْندي، مولنا  ال�سيخ علي  مولنا 

مو�سى اأَفْندي، خليل جلبي الرتجمان. 

37/ح1

دعوى 
على ملكية 

وانتقال 
اإرث

ة  21ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/30م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل  ِعيِّ امُلَحرَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�صَّ
ِر  لدى مولنا و�سيِدنا العامِل الكبرِي العامِل الفقرِي حمرِِّر دقائِق التف�سرِي مَقرَّ
العلم  معدن  الأنام،  ولة  اأوىل  الإ�سالم،  ق�ساِة  اأق�سى  تقديٍر  اأح�سن  قواعِده، 
العظام  املوايل  الكرام، �سدر  الأنبياء  علوم  وارث  والكمال،  والف�سل  واحللم 
ه الكرمي باأعايل نظريه  ع َخطُّ حالل م�سكالت الأنام املويل ح�سن اأَفْندي امُلَوقَّ
دامت ف�سائله ومعاليه، ملا ادعى فخر النبالء ال�سيخ خليل بن املرحوم قدوة 
على  ِعّي  ال�صَّ والو�سي  نف�سه  عن  ال�سيل  الديري  عفيف  ال�سيخ  املدر�سني 
�سقيقته  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ والوكيل  البلوغ  درجة  عن  القا�ص  رقية  �سقيقته 
ال�ست موؤيدة الثابت وكالته عنها فيما ياأتي بيانه فيه ب�سهادة كل واحد من 
زوجها فخر ال�ساحلني ال�سيخ حممد العينبو�سي، وفخر الأفا�سل ال�سيخ علي 
املرحوم  بن  البديع  عبد  ال�سيخ  ال�ساحلني  فخر  على  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثبوتًا  الثوري 
تقرير  يف  وقال  ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص  معه  احلا�ص  عمران  بن  مو�سى  احلاّج 
اأحمد  الأ�ستاذ  املرحوم  بنت  حنفية  ال�ست  املحرومة  والدته  اأن  عليه  دعواه 
الدايل كانت يف حني حياتها قبل وفاتها يف ثالث �سهر جمادى الأوىل �سنة 
ثمانية و�سبعني واأَْلٍف، باعته وهو ا�سرتى منها ما هو لها وجاٍر يف ملكها



101عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

احلاّج  زوجها  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالأرث  اإليها  وانتقل  ِعّية،  ال�صَّ وحيازتها 
مو�سى والد املدعى عليه، ومن ولدها الذي رزقته من زوجها املزبور املتوفى 
اأربعون قراريط من  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  بعد والده املزبور وذلك جميع احُل�سَّ
باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  كامٍل  ل  اأ�سْ
�صكيٍة:  وحقوٍق  ومرافق  ومنافع  و�سفلي  علوٍّ  على  امُل�ْسَتِملة  القطانني)1( 
داٌر   ، العُلوِّ الباقي املحدودة قبلًة يف  ُكُه بحقِّ  ُي�ْصِ �صكة املدعى عليه ومن 
ُكُه، ومن ال�سفلي الدرُب ال�سالك وفيه  بيد وراث م�سطفى بن �سماق ومن ُي�ْصِ
دار  و�سمال  ال�سامات،  اأبي  بن  حممد  احلاّج  بنت  نعيمة  داُر  و�صقا  الباب، 
اإىل  املتو�سل  البوابة  باب  وفيه  ال�سالك  الطريق  وغربا  اأحمد غ�سية،  احلاّج 
ة املزبورة من والدته  الدار املزبورة واأن املدَّعى عليه املزبوَر ا�سرتى احُل�سَّ
املرقومة بثمن قدره ثالثة وع�صون غر�سا ف�سية عددية واأن يف ذلك غبنًا، 
ة املزبورة وت�سليمها له اأ�سالة ووكالة وو�سالية  وطالبه برفع يده عن احُل�سَّ
ة املذكورة من والدته حال  احُل�سَّ ا�سرتى  باأنه  �سوؤاله عن ذلك فاأجاَب  �سئل 
يف  موؤرخة  �سادرة  �صعية  حجة  مبوجب  املزبور  التاريخ  يف  حياتها 
فيها  لي�ص  باأن  م�سمونها  فُوِجد  املزبورة  ة  احِلجَّ واأُبرزت  املزبور،  التاريخ 
غبنا، فطلب من املدعي املزبور بينة ت�سهد له بذلك باأن حني املبيع كان يف 
غنب، فطلب املهلة ملدة ثالثة اأيام. ح�ص بعد تام املهلة وذكر اأن ل بينة له 
ِعّي، ول يلتم�ص ميينه ومنع احلاكم  بذلك وعجز عن ثبوت ذلك بالوجه ال�صَّ
ًا بعد تام ذلك ولزومه، اأَقرَّ واعرتف ال�سيخ  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه منعا �َصْ ال�صَّ
خليل املزبور بالأ�سالة عن نف�سه والوكالة والو�ساية اأن لي�ص يف البيع غنب 
كانت خربًة  البيع  وقت  املزبورة  الدار  واأن  قيمته  املزبور  الثمن  واأن  فاجر 
واعرتافًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا،  اإْقَراَراً  والنهدام  لل�سقوط  اأيلًة 
واأ�ْسَهد عليه ال�سيخ خليل املزبور بالأ�سالة والوكالة والو�ساية اأن ل حق له 
ول ملوكلته ول للقا�ص املزبور قبله حقا مطلقا ول ا�ستحقاقا ول دعوى ول 
طلبا ول حما�س�سة ول م�ساحة، واأن البيع �سدر يف حمله ل معار�سة له مع 
ًا م�سدقا مرعيا  ِعيَّ اإ�سهادا �َصْ ِعّي مطلقا  امل�سرتي املزبور منه بالوجه ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا 
ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ًا  ِعيَّ �َصْ ُحْكما  مبوجبه  وَحَكم  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثبوتًا  اإليه  امل�سار 

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً... ذي احِلجَّ الواجب اعتباره �صعا حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

)1( محلة باب القطانيين: تقع من الجهة الغربية للحرم، ربايعة ، ابراهيم. سجل152،ص 36.
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37/ح2

وظيفة 
الآذان 
بزاوية 
ال�سيخ 
من�سور

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ُمَقّرر  َر مولنا و�سيُِّدنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي حمرُر دقائِق التف�سرِي  َقرَّ
ِعّي املوىل املويل  ال�صَّ الإ�سالم، احلاكِم  اأق�سى ق�ساة  اأح�سن تقدير،  قواعِده 
ه الكرمي باأعلى نظريه، دام اأَْعاله حِلاِمَليِّ هذا الكتاب  ِع َخطُّ ح�سن اأَفْندي امُلَوقَّ
ِعّي وناِقَليِّ هذا اخلطاب امّلْرِعّي: ال�سيخ حبيب اهلل وال�سيخ علي، يتيميِّ  ال�صَّ
املغفور  املرحوم  مبدر�سة  الإمامة  وظيفة  يف  العيلي  حممد  ال�سيد  املرحوم 
ال�صيف  القد�ص  الكائنة مبدينة  ال�سلطان عليه رحمة اهلل، امللك املنان  له... 
َر بوظيفة الآذان)1( بزاوية)2(  مبا لذلك من املعلوم مبوجب دفرت الوقف، وَقرَّ
طور  بجبل  من�سور  ال�سيخ  العاملني  العلماء  قدوة  املرحوم  الَعاِل  ال�سيخ 
زيتا)3( بالقد�ص ال�صيف مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيان، 
ويف اأربعة اأرغفة من العمارة العامرة الكائنة بالقد�ص ال�صيف وقف خا�سكي 
�سلطان طاب ثراها عو�سا عن والدهما ال�سيد حممد بحكم وفاته اإىل رحمة 
ِعّي امل�سار اإليه مببا�صة الوظيفتني  اهلل تعاىل، واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
عند  وال�ستنابة  يوم  كل  يف  اخلبز  وتناول  معلومهما  وِبَقْب�ص  املزبورتني 
ِعّي امل�سار اإليه يف ن�سف وظيفة قراءة  َرهما مولنا احلاكم ال�صَّ احلاّجة، وَقرَّ
الع�ص  �سالة  بعد  يوم  كل  يف  املنيف  تعاىل  اهلل  كالم  من  ال�صيف  اجلزء 
املعلوم  من  لها  ما  وتناول  احلريري،  اأَفْندي  القادر  عبد  املرحوم  بربعة 
امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  الوظيفة  لهما مببا�صة  واأَِذَن  الوقف  عقد  مبوجب 
مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة  عند  وال�ستنابة  اأَْعاله 

رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �صعا حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

37/ح3
وظيفة 

قراءة اجلزء 
ال�صيف

اأوا�سط جمادى 
الثانية �سنة 
1081هـ/ 

1670/10/29م

العلِم  نبُع  رين  امُلَتاأخِّ الف�سالِء  اأف�سُل  رين  املتبحِّ العلماِء  اأعلُم  مولنا  َر  َقرَّ
واحللِم واليقنِي حجُة احلِق على اخللِق اأجمعني وارُث علوِم الأنبياِء واملر�سلني 
ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  املويل ح�سن  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  املَكْرمني  املوايل  �سدُر 
ِعّي ه الكرمي باأعلى نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا الكتاب ال�صَّ َخطُّ

)1( وظيفة اآلذان: رفع نداء الصالة في الزاوية خمس مرات في اليوم.
)2( الزاوية: تعرف بالزاوية المنصورية، نسبة إلى الشيخ منصور المصري المحالوي نزيل القدس والشام، الصوفي 
الشاذلي، لقد نسب هذا الرواق للشيخ منصور المحالوي حيث كان يلقي دروسه على مريديه من اهل البيت الشريف 
أواسط القرن السابع عشر الميالدي، سجل القدس، 133، ص2، المحبي، خالصة األثر في أعيان المئة الحادي عشر، 

ج4، ص423.
)3( طور زيتا: تقع شرق مدينة القدس.المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم.مطبعة مدبولي، ص172.
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بريعة 
املرحوم 
�سنان ب�سه

وناقله ال�ساب املوفق ال�سيخ اأحمد بن فخر ال�ساحلني ال�سيخ عبد القادر �سبعة 
لها  مبا  ب�سه،  �سنان  املرحوم  بربعة)1(  ال�صيف  اجلزء  قراءة  وظيفة  اأثمان 
عو�سا  الباقي  الثمن  بحق  املرقوم  امُلَقّرر  �صكة  اأمثاله  اأُ�ْسَوة  املعلوم  من 
عن ال�سيخ حممد بن ال�سيخ مو�سى املوؤقت بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل 
اإليه خلَّد اهلل  ِعّي امل�سار  وانحالل ذلك، واأَِذَن له مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه مببا�صة الوظيفة املزبورة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ وبال�ستنابة 
رْيَراً يف اأو�سط �سهر  عند احلاّجة تقريرا واإيهذانا �سحيحني مقبولني �صعا حَتْ

جمادى الثانية �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي ال�سيخ علي 

ال�سيخ اأبو الفتح ال�سيخ مو�سى

38/ح1

حما�سبة 
تركة 

عو�ص بن 
اإبراهيم 
الكردي

29ربيع الأول 
�سنة 1081هـ/ 
1670/8/15م

دفرٌت ي�سمُن �سبَط تِرَكِة عو�ص بن اإبراهيم الكردي، املنح�ُص اإرثُه يف اأولِد 
وعفيفة  وخليل  واإبراهيم  العاقلني  البالغني  ورحمة  �سعبان  وهم:  اأختْيه 
وندرى  وفخرى  جناعر  رم�سان  اأولد  وهم  البلوغ  درجة  عن  القا�صين 
جناعر  رم�سان  مبعرفة  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  قليبو  رم�سان  ابنتا  القا�صتان 
ولديه  قبل  عن  والوكيل  املزبورين  القا�صين  اأولده  على  الو�سي  املزبور 
ِعّي وعرف برحمة  ال�صَّ املذكورين ح�سبما وكاله باملجل�ص  �سعبان ورحمة 
ًا ومبعرفة رم�سان قليبو الو�سي على ابنائه  ِعيَّ حممد بن ال�سقيف تعريفا �َصْ

ع عليه ِعّي الق�سام امُلَوقَّ القا�صين املزبورين وذلك لدى احلاكم ال�صَّ
 3 43م�صية،  اأحمر:  ظهر  حلاف  40م�صية،  ميني:  حلاف  املرتوكات: 
خمدات مطرزة: 16 م�صية، قما�ص اأزرق: 29 م�صية، �ص�سف اأبي�ص: 13 
 10 قمي�ص:  11م�صية،  زرقاء:  جوخة  41م�صية،  حرير:  �سرت  م�صية، 
م�صية، 3 اأذرع �سرت: 10م�صية، 3قم�سان: 18م�صية، �سري: 13 م�صية، 
�سدريه: 10م�صية، لبا�ص: 41 م�صية، �سمله: 7م�صية، ب�ست: 11م�صية، 
زرباب:  طاقية  155م�صية،  �سوداء:  وعباءة  هندية  5م�صية،  �سندوق: 
20م�صية،  مطرزة:  3خمدات  22م�صية،  وردي:  قنباز  131م�صية، 
زبدية: 22م�صية، 3 �سحون قي�ساين: 15م�صية، فنجان: 3م�صية، طبق: 

24غر�سا 5 م�صية. املجموع:  30م�صية، بقجة بي�ساء:   :... 5م�صية، 
19 م�صية، ر�سم  150م�صية، �سدقة:  ظهر منها: جتهيز وتكفني ولوازم: 
ق�سمة: 24م�صية، اأجرة قدم: 10م�صية، حجة و�ساية: 30م�صية، ر�سلية: 
ديون  وفاء  17م�صية،  دللني:  اأجرة  10م�صية،  لوازم:  خرج  2م�صي، 

120م�صية. 

)1( ربعة: صندوق من الخشب يوضع به أجزاء القرآن الثالثون.
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رقم �س/
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املجموع: 13غر�ص
الو�ساية   )...( ال�صعية  بالوكالة  جناعر  رم�سان  من  واحد  كل  وقب�ص 
ابنيه  خ�ص  ما  املزبور  رم�سان  وقب�ص   )...( اأولده  خ�سه  ما  املزبورة 
القا�صين املرقومني بالو�ساية املزبورة بينهما باحل�صة واملعاينة قب�سا 
الدفرت  هذا  حرر  �سنة1081هـ  الأول  ربيع  ع�ص  تا�سع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ

مبعرفة الفقري هلل تعاىل رجب بن مو�سى الق�سام مبدينة القد�ص ال�صيف. 

38/ح2

حما�سبة 
�سبط 

مرتوكات 
املرحومة 
�ساحلة 
خاتون 

بنت 
املرحوم 
اخلواجة 

حممد 
الرومي

15ربيع الثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/8/1م

املرحوم  بنت  خاتون  �ساحلَة  املرحومِة  مرتوكاِت  �سبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
اإرثها  واملنح�ِص  ال�صيف  القد�ص  يف  َية  امُلَتَوفِّ الرومي  حممد  اخلواجة 
ِعيُّ يف زوِجها احلاّج عبد اللطيف بن املرحوِم القا�سي يحيى العلملي،  ال�صَّ
بعد  ىين  امُلَتَوفَّ الوهاب  وعبد  املزبور وهم يحيى  اأولدها من زوجها  ويف 
وذلك  العاقلة  البالغة  علمية  وال�ست  القا�صين،  و�سالح  وح�سن  وفاتها 
القا�صين  ولديه  على  ِعّية  ال�صَّ والولية  بالأ�سالة  املزبور  الزوج  مبعرفة 
املزبورة  علمه  ال�ست  عن  بالوكالة  العلمي  الدين  �سالح  ال�سيخ  ومبعرفة 
ِعّي، وعرَّف بها والدها املزبور واخلواجة حمي  ح�سبما وكلته باملجل�ص ال�صَّ
ًا �سدر ذلك لدى  ِعيَّ الدين ابن اخلواجة �سالح اخلليلي اأخ زوجها تعريفا �َصْ
ع عليه. تخمني: قمي�ص خطيب: غر�ص،  ِعّي امُلَوقَّ فخر املدر�سني احلاكم ال�صَّ
قمي�ص: غر�ص، لوازم حمام: 3غرو�ص، كودكني جوخ اأخ�ص: 5غرو�ص، وجه 
�سحن:  5غرو�ص،  اأزرق:  قفطان  3غرو�ص،  مطرزة،  حمرمة  3غرو�ص،  خمدة: 
15م�صية، ... مطرزة: 15م�صية، �ستارة بغدادي اأخ�ص: 3غرو�ص، ق�سان 
زمل:  لبا�ص  32غر�ص،  حرير:  فوطة  32غر�ص،  ف�سة:  باأزرار  اأخ�ص  درايا 
حلاف  3غرو�ص،  هندية:  دابولية  قفتان  15م�صية،  طويل:  لبا�ص  غر�سان، 
مطرز:  اأبي�ص  حلاف  4غرو�ص،   :4 عدد  ط�سيه  طاقية  15م�صية،  بغدادي: 
ب�ساط:  4غرو�ص،   ... غر�سان،  ميني:  حلاف  غر�ص،  ميني:  حلاف  3غرو�ص، 
�ص�سف  غر�سا،   32 مطرزة:  دندكي  خمدة  3غرو�ص،  ميني:  3خمدات  غر�ص، 
حرير: 3غرو�ص، لباد �سفدي: غر�سان، زبادي ق�ساين: غر�ص، زبادي مذهبة: 
�سيني:  زبدية  12غر�سا،  �سينية:  �سحون  غر�سان،   ... غر�ص،  مراآه:  غر�ص، 
ط�ست  6غرو�ص،  �سحون:  �سفرة  غر�ص،   :15 عدد  قي�ساين  فناجان  غر�ص، 
نحا�ص: 4غرو�ص، طا�سات: عدد 3: 12غر�سا، ابريق نحا�ص: 4غرو�ص، حلاف 
�سندوقان:  غر�ص،  قي�ساين:  �سحون  3غرو�ص،  ف�سة:  مق�ص  غر�ص،  اأحمر: 

ة زوجها باعرتافه 50غر�سا غر�ص، جلد: غر�ص موؤخر �سداق بِذمَّ
املجموع: 143 

حم�سول  47م�صية،  ق�سمة:  خرج  143م�صية،  ق�سمة:  ر�سم  منها:  ظهر 
وكالة: 60م�صية، اأجرة قدم: 15م�صية، كاتب دفرت: 15م�صية، ر�سول: 

5م�صية
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

جمموعه: 284م�صية
حكم  على  يوزعها  اأن  على  املزبور  الزوِج  بيد  املزبورة  الأ�سباُب  واأُبِقيْت 
رْيَراً يف خام�ص ع�ص ربيع الثاين  ِعّية حَتْ ِعّية بعد امل�سادقة ال�صَّ الو�سية ال�صَّ

�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
حرر مبعرفة الفقري هلل تعاىل رجب بن مو�سى الق�سام بالقد�ص ال�صيف عفى 

عنه. 

39/ح1

حما�سبة 
�سبط 

مرتوكات 
لطيفة بنت 

زيتون 
املتوفاه 
بالقد�ص 
ال�صيف

اأواخر ربيع اأول 
�سنة 1081هـ/ 
1670/8/15م

دفرٌت يت�سمُن �سبَط مرتوكات لطيفة بنت زيتون املتوفاِة يف القد�ص ال�صيف، 
واملنح�ِص اإرثها يف زوِجها رم�سان بن يو�سف ال�سقا بحق الثمن، ويف ولده 
ًا مقبول  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  البلوغ  القا�ِص عن درجة  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  يو�سف 
من الزوِج اأ�سالًة عن نف�سه وو�ساية على ولده يو�سف القا�ص، �سَدر ذلك لدى 
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي الق�سام امُلَوقَّ قدوة املدر�سني عمدة امُلَحقِّقني احلاكم ال�صَّ

عليه نظريه. 
غر�ص،  طاقية:  24م�صية،  قمي�ص:  غر�ص،  طبق:  غر�ص،  فرا�ص:  تخمني: 
 8 40م�صية،  3خمدات:  15م�صية،  نحا�ص:  طا�سة  5م�صية،  �ص�سف: 
زبادي قا�ساين: غر�ص، 9فناجني قا�ساين: غر�ص، 3�سحون قا�ساين: 3م�صية، 

موؤخر �سداق متوفاه: 35غر�سا، ح�سة يف الدار بباب حطة 12ط )قرياط( 
املجموع: 66غر�سا و3م�صية

ق�سمة:  خرج  66م�صية،  ق�سمة:  ر�سم  غر�ص،  تكفني:  جتهيز  ذلك:  من  ظهر 
15م�صية اأجرة قدم ور�سلية:  30م�صية،  22م�صية، حجة و�ساية: 

رْيَراً يف اأواخر �سهر ربيع اأول  ِعّي حَتْ واأبقى ذلك بيد الزوج املزبور البقاء ال�صَّ
�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف، حرر هذا الدفرت مبعرفة الفقري هلل تعاىل رجب بن 

مو�سى القا�سام مبدينة القد�ص ال�صيف عفى عنهما مبهره املعتاد.

39/ح2

حما�سبة 
�سبط وبيع 

اأ�سباب 
احُلْرَمة 

فاطمة بنت 
فتح الدين 

الكركي 
املتوفاة 
بالقد�ص 
ال�صيف

5جمادى الأول 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/19م

الكركيِّ  الدين  فتِح  بنِت  فاطمَة  احُلْرَمِة  اأ�سباِب  وبيَع  �سبَط  ُن  يت�سمَّ دفرٌت 
ِعيُّ يف زوِجها عبد النبي  اإرُثها ال�صَّ املتوفاِة بالقد�ص ال�صيِف، املنح�صِة 
بن ح�سن الزعرب وولديها منه وهما: م�سطفى وح�سني القا�صين عن درجة 
ًا وذلك مبعرفة الزوج الأ�سيل عن نف�سه والو�سي على  ِعيَّ البلوغ انح�سارا �َصْ
ِعيِّ  ولديه القا�صين. �سدر ذلك لدى مولنا فخِر ق�ساة الإ�سالم، احلاكِم ال�صَّ

ه باأعايل نظريه.  ِع َخطُّ الق�سام امُلَوقَّ
اأزرق:  فرا�ص  40م�صية،  حلاف:  60م�صية،  اأزرق:  خمدة  قالب  منها: 
27م�صية، قالب خمدة اأزرق: 4م�صية، خمدتان بي�ساء: 9م�صية، جوخ 
 3 7م�صية،  خ�صاء:  درايا  8م�صية،  طاقية:  30م�صية،   :2 عدد  اأزرق 
حلاف  8م�صية،  ب�ست:  3م�صية،  3من�سفة:  4م�صية،  نحا�ص:  �سحون 
ميني: 32م�صية، عق�ص ف�سة طبلية 4: 5غرو�ص، زوج حلق زخب: 8غرو�ص،
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سداق  موؤخر  60م�صية،  بغدادي:  قي�سان  30م�صية،  بغدادي:  جديدية 
زوجة مزبورة: 30غر�ص، خمدة زرقاء: 52م�صية، �ص�سف اأزرق: 6م�صية، 

خمدة: 42م�صية، لبا�ص: 6م�صية، �سحن: 3م�صية
ة َوَقْدُرها قرياٌط وثالثُة اأْرَباع قرياط من الدار بباب حطة تخمني ق�سم احُل�سَّ

بلغ 53غر�سا
ظهر من ذلك" جتهيز وتكفني وقرب 7غرو�ص، ر�سم ق�سم: 53م�صية، حم�سول: 

12م�صية 6م�صية، حق حل�سن:  30م�صية، دليل الأ�سابا: 
بلغ11غر�سا و3م�صية

�سح: 41غر�سا و28م�صية
وو�سع الدار املزبورة: 10غر�ص

�سح
3غرو�ص  الوراث:  بني  تق�سيم  و39م�صية،  27غر�سا  الربع:  الزوج:  ح�سة 
و38م�صية، ح�سة اليتيمني املزبورين بحق الباقي: 23غر�سا و38م�صية

الولدين  وح�سة  ح�سته  وو�ساية  اأ�سالة  املزبور  الزوج  النبي  عبد  وقب�ص 
ل�سنة  الأوىل  جمادى  خام�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سا  امُلّعيَّنة  املزبورين 

اإحدى وثمانني واأَْلٍف

39/ح3

حما�سبة 
�سبط 
ومبيع 
اأ�سباب 
احُلْرَمة 
رحمة 

بنت حممد 
املر�سية 
املتوفاة 
مبدينة 
القد�ص 
ال�صيف

22ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/1م

دفرٌت يت�سمُن �سبَط ومبيَع اأ�سباِب احُلْرَمِة رحمة بنت حممٍد املر�سيِة املتوفاِة 
ِه لل�سخرِة  ِعيُّ يف املاِل املوجَّ مبدينِة القد�ِص ال�صيِف، واملنح�ِص اإرُثها ال�صَّ
امل�صفِة وامل�سجِد الأق�سى ال�صيُف حيث ل وراَث لها يف ذلك، وذلك مبعرفِة 
امل�صفِة  ال�سخرِة  وقِف  على  املتويل  قبل  الوكيل عن  اآغا  اأحمد  اأْقراِنِه  فخِر 
ال�صيف،  وقف  كاتب  جلبي،  حممود  مبعرفة  ال�صيِف  الأق�سى  وامل�سجِد 
ومبعرفة احلاّج حممود املرداوي، ومبعرفة �سليمان ب�سه الأمني. �سدر ذلك 
الكرمُي عليه  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ الق�ساِم  ِعّي  ال�صَّ الإ�سالِم احلاكِم  لدى قدوِة ق�ساِة 

نظريه اهلل تعاىل. 
منها: زربيه حمراء و3 خمدة حلبي: 66م�صية، جوديل ميني: 33م�صية، 
اأبي�ص:  قمي�ص  15م�صية،  مينية:  خمدة  47م�صية،  ميني:  حلاف 
18م�صية، �ص�سف اأبي�ص وب�ساط وطا�سة نحا�ص: 37م�صية، فرا�ص اأزرق: 
48م�صية، �سحن نحا�ص عدد 3: 108م�صية، جديدية و�سحن: 6م�صية، 
43م�صية،  هندية:  15م�صية،  وجوخ:  حمرمة  18م�صية،  اأحمر:  قنباز 
ولبا�ص:  وجرة  علبة  15م�صية،  بي�ساء:  فوطة  15م�صية،  اأبي�ص:  قنباز 
14م�صية، علبة وجرة وحمرمة:  37م�صية، �سندوق وجوز حلق نحا�ص: 

13م�صية
بلغ: 19غر�سا
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ظهر من ذلك: 
قدم:  اأجرة  60م�صية،  وتكفني:  جتهيز  و10م�صي،  6غرو�ص  ق�سمة:  ر�سم 
وقف:  كاتب  15م�صية،  دفرت:  كاتب  2م�صية،  قدم:  اأجرة  5م�صية، 
13م�صية،  دكان:  13م�صية،  دللون:  5م�صية،  تخمني:  13م�صية، 

ر�سلية: 5م�صية، حمل اأ�سباب: 3م�صية
بلغ: 11غر�سا و41م�صية

�سحيح جلهة الوقف املزبور بيد احلاّج اأحمد اآغا الوكيل 7غرو�ص و9م�صية
حترير يف ثاين والع�صين ذي القعدة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف

مبدينة  الق�سام  مو�سى  بن  رجب  تعاىل  هلل  الفقري  مبعرفة  الدفرت  هذا  حرر 
القد�ص ال�صيف مبهرِه املعتاد عفى عنه

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل. 

40/ح1

وظيفة 
الفرا�سة 

وال�سعالة 
والكنا�سة 
بامل�سجد 
الأق�سى

اأوا�سط جمادى 
الثانية �سنة 
1081هـ/ 

1670/10/29م

َر مولنا و�سيُِّدنا الَعاِلُ الكبرُي العامُل ال�سهرُي، حمرُر دقائِق التف�سرِي، ُمَقّرُر  َقرَّ
العلِم  معدًن  الأنام،  ولة  اأوىل  الإ�سالم  ق�ساة  اأق�سى  تقريٍر،  اأح�سن  قواعَده 
ل  واحللِم والكالِم، �سيُخ م�سايِخ الإ�سالِم، الَعاِل العامُل الفا�سُل الكامُل الفا�سِ
ِعّي املوىل املويل ح�سن اأَفْندي، املدعو مبنال  بني احلقِّ والباطل، احلاكُم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا  ع َخطُّ زاده، امُلَوقَّ
ال�سيخ مو�سى  ال�ساحلني  امّلْرِعّي فخر  وناقل هذا اخلطاب  ِعّي،  ال�صَّ الكتاب 
بن املرحوم القطب املوقت ن�سف وظيفة الفرا�سة)1( وال�سعالة)2( والكنا�سة 
املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين،  لها من  ال�صيف مبا  الأق�سى  بامل�سجد 
العادة  جاري  على  املعتادة  وال�سدقات  الرومية  ال�صة  من  ذلك  يتبع  وما 
ووظيفة قراءة ال�سبعات)3( باحلجرة النحوية )4( الكائنة فوق �سطح ال�سخرة 
امل�صفة مبا لها من املعلوم وقدره اأُ�ْسَوة اأمثاله ووظيفة قراءة اجلزء ال�صيف 
اأُ�ْسَوة اأمثاله عو�سا عن والده  بربعة املرحوم اأوي�ص بك ملا لها من املعلوم 
املرحوم ال�سيخ حممد بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل ِنَعم املوىل عليه مببا�صة  واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
الوظائف املزبورة، وقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا 
رْيَراً يف اأوا�سط جمادى الثانية �سنة اإحدى  واأَِذَنا �سحيحني مقبولني �صعا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ خليل. 

)1( وظيفة الفراشة:فرش بالمسجد األقصى.
)2( وظيفة الشعالة:أشعال وتزييت قناديل المسجد االقصى.

)3( وظيفة قراءة السبعات: القراءة على األحرف السبعة، حيث تختلف كل قراءة في حركات التنوين واالعجام.
)4( الحجرة النحوية: توجد فوق سطح الصخرة المشرفة.
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40/ح2

�سهادة 
�صعية 

على انتقال 
اإرث �صعي

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

وقَع  ما  بذكِر  ناطٌق  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه   
مبحرو�سِة  الزهراِء،  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  اِء  الغرَّ ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العايل املنيِف، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى �سيِدنا ومولنا 
اأح�سن  قواعده  ُمَقّرِر  التف�سرِي  دقائِق  حُمرِِّر  الفقرِي،  العامِل  الكبرِي،  العامِل 
تقدير، اأق�سى ق�ساة الإ�سالم، اأوىل ولة الأنام، معدن العلم واحللم، واأَْلٍف�سل 
احلالل  يِز  مُمَ الإ�سالم،  م�سايخ  �سيِخ  الكرام،  الأنبياء  علوم  وارِث  والكمال، 
اأف�سل ال�سالة واأت ال�سالم، الَعاِل  عن احلرام خادم �صيعة امل�سطفى عليه 
ح�سن  املويل  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  والباطل،  احلق  بني  ل  الفا�سِ الفا�سل 
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، اأ�ْسَهد عليه  ِع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ
مولنا و�سيدنا عمدة العلماء الأعالم زبدة امُلَحقِّقني العظام خال�سة اخلطباء 
�سيخ  الغفور  ربه  لرحمة  املنتقل  املرحوم  بن  اأَفْندي  يو�سف  مولنا  الفخام 
باع  اأنه  اللطفي،  اأَفْندي  الدين  ر�سي  مولنا  الأعالم  العلماء  عمدة  الإ�سالم 
ابنته امل�سونة والدرة املكنونة ال�ست اأن�سية ما هو له وجار يف ملكه، ومنتقل 
ِعّي عن قبل ابنته ال�ست فخرى املنتقلة بالوفاة اإىل رحمة  اإليه بالإرث ال�صَّ
ًا  ِعيَّ اإليه انح�سارا �َصْ ِعّي يف والدها امل�سار  اإرثها ال�صَّ اهلل تعاىل املنح�ص 
ل كامل  اأ�سْ قراريط من  ثمانية  الثلث  َوَقْدُرها  امل�ساعة  ة  احُل�سَّ وذلك جميع 
بالقرب  لد)1(  بقرية  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطا  وع�صين  اأربعة 
من اجلامع الكبري الكائن هناك امُل�ْسَتِملة على بيت كبري وبيت �سغري والبيت 
ومنافع  �سماوية  و�ساحة  ومرفق  ومطبخ  اإليه  امل�سار  البائع  اأن�ساأه  الذي 
وراث  بدار  و�صقا  ال�سال،  بالطريق  قبلة  املدودة  �صعية  وحقوق  ومرافق 
ال�سالك  بالطريق  �صقا  املحدود  احلو�ص  وتامه  اأَفْندي  الدين  �سيف  ال�سيخ 
و�سمال دار �سلمونه الن�صاين اللدي، وغربا دكان اخلواجة اإبراهيم الغ�سني 
بالإرث  اإليه  انتقل  وما  املزبورة  الدار  باب  وفيه  ال�سالك،  بالطريق  وتامه 
ِعّي من ِقَبِل والده املنتقل بالوفاة اإىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيخ عبد اهلل  ال�صَّ
وذلك جميع  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  اإليه  امل�سار  ولده  ِعّي يف  ال�صَّ اإرُثه  املنح�ص 
الغرا�ص  جميع  من  كامٍل  ل  اأ�سْ من  قراريط  اأربعة  َوَقْدُرها  ال�سائعة،  ة  احُل�سَّ
والزيتون واللوز وغري ذلك القائم اأ�سوله بالق�سمتني الكائنتني ظاهر القد�ص 
ال�صيف بالقرب من �سعد و�سعيد، ويحدُّ اأر�ص الق�سمتني املزبورتني قبلُة الكل 
وتامه َكْرٌم بيد اأولد �سم�سية، و�صقا قطعة اأر�ص بيد يحيى ال�سلموين ومن 
ُكُه، وغربا  ُكُه، و�سمال َكْرم قيطا�ص بيك قدميا والآن بيد �سالح ومن ُي�ْصِ ُي�ْصِ
ة املزبورة من العري�سة الكائنة بالق�سمة الغربية،  الطريق ال�سالك ونظري احُل�سَّ

ومن ال�سهريج الكائن بالعري�ص املزبور بجميع حقوق ذلك كله بثمٍن قدُره

)1( قرية لد: تقع قرب مدينة الرملة، البخيت، دراسات في تاريخ فلسطين، ص160-153.
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الثمن  قب�ص  واأه  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عن  غر�سا  �سبعون 
املزبور من مال ابنته املزبورة، واأن ذَمَتها ُبرَِّئْت من الثمن املرقوم الرباءة 
ِعّية  ال�صَّ بالولية  منه  م�سدقا  ًا  ِعيَّ �َصْ اإ�سهادا  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ
ِعّي وثبت اإقراُره بذلك لدى مولنا احلاكم  على ابنته املزبورة الت�سديق ال�صَّ
اأ،اخر ذي  رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ النَِّعم عليه  اإليه خلَّد اهلل  ِعّي امل�سار  ال�صَّ

ة احلرام ل�سنةاإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ خليل، خليل جلبي الرتجمان. 

41/ح1

وقف 
�سخ�سي 

يتحول بعد 
املوت اىل 
وقف عام

ة  13ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/22م

، يعرُف مكنوُنُه ويبنُي  هذا كتاُب وقٍف �سحيٌح �صعٌي تاٌم حمرٌر ُمَقّرٌر مرعيٌّ
وحمفِل  اِء  الغرَّ رِة  املطهَّ ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ وقَع  ما  ِذكَر  عن  م�سموُنُه 
ِة الزهراِء مبرو�سِة القد�ص ال�صيِف العليِّ املنيِف، اأَجلَّه اهلل تعاىل  الطريقِة النريِّ
الإ�سالِم،  ق�ساِة  قدوِة  امُلَحقِّق  الفا�سل  ق  امُلَدقِّ الَعاِل  و�سيدنا  مولنا  لدى 
اأَفْندي بن  ِعيِّ املوىل يو�سف  خال�سِة اخلطباِء والعلماِء العالِم احلاكِم ال�صَّ
احُلْرَمَة  عليها  اأ�ْسَهدُت  اأَْعاله،  دام  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد 
اأحمُد  بها  وعرََّف  وجِهِها،  عن  العاريَة  العجوَز  القريواين  �ساِل  بنِت  عائ�سَة 
لها  و�سلمت ما هو  ها وهبْت وحب�ست  اأنَّ ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا  النجار  بن م�سطفى 
ِفها من مالها... كما اأن هذا الوقف دون املعرَّ�ِص  وجاٍر يف ُمْلكها وطْلِق ت�صُّ
ال�صيف  بالقد�ص  البناِء  القائمِة  الداِر  جميع  وذلك  ذلك،  يف  لها  واملنازع 
َحلَّة املغاربة )1(، املحدودة قبلًة بدار الأندل�سي، و�صقا بزقاق غري النَّافذ،  مِبَ
ومنه الباب، و�سمال الطاحونة اجلارية يف وقف املغاربة، وغربا قناة ال�سبيل 
بها  وعرف  لها  �سم  وما  ومنافعها،  ومرافقها  وطرقها  ذلك  حقوق  بجميع 
ًا وحب�سا �صيحا مرعيا، ل ينمحي ا�سمه ول  ِعيَّ لذلك �صعا وقفا �سحيحا �َصْ
يندر�ص ر�سمه ول ي�سيع عند اهلل ثواُبه واأْجُره. حترر احلال على ذلك كذلك اأبد 
الآبدين ودهر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها اإنه خري الوارثني، 
اأن�ساأت الواقفة املزبورة وقفها هذا على نف�ِسها مدة حياتها، ثم بعدها يكون 
وقفا على طائفة املغاربة القاطنني بالقد�ص ال�صيف ثم بعدهم على فقراء 
املغاربة اأينما كانوا وحيثما وجدوا و�صطت الواقفة املزبورة �صوطا ن�ست 
عليها فوجب العمل بها وامل�سطر لها، منها اأنها جعلت النظر على وقف هذا 

بعده ثم  املغربي  اجلزائري  الرحمن  عبد  بن  �سال  احلاّج  الأتقياء  لفخر 

في  تقع  أثر؛  أي  منها  يبق  ولم   1967 حرب  في  اليهود  دمرها  وقد  القدسي  الحرم  غرب  تقع  المغاربة:  محلة   )1(
عشر  السادس  الهجري/  العاشر  القرن  في  الشريف  القدس  ناحية  سليم،  محمد  اليعقوب،  القدس.  مدينة  الغربي  الجزء 

الميالدي،1999، ص223.
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لأولده الذكور لالأر�سد فالأر�سد منهم ما داموا موجودين، ومنها اأن الناظر 
اأجارة  على وقفها ي�صف من ريعه لعمارته وما فيه واأنه مهما ف�سل من 
الدار املزبورة ي�صفه الناظر املرقوم يف �سخر حمرم ثمن خبز ي�صف على 
ال�سادة املغاربة املقيمني يف القد�ص ال�صيف، ومنها اأنها ن�سبت احلاّج �سال 
املذكور،  للمتويل  و�سلمته  عنه  ملكها  ورفعت  الوقف،  على  متوليا  املزبور 
ِعّي، واأن الواقفة املزبورة عدلها  وت�سلمه منها باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
قائلة  املزبور  املتويل  وادعت على  الكالم  احرام  �سميت  اإىل  والق�سد  الكالم 
غري  لكنه  �سحيحا  كان  واإن  املرقوم  املوقف  باأن  عليه  دعواها  تقرير  يف 
ال�صاج  والجتهاد  ال�ص  �سلطان  الأقدم  واملجتهد  الأعظم  الإمام  عند  لزم 
ُجوِزَي باخلري وُعويِفَ  الكويف،  اأبي حنيفة  الإمام  العباد  الوهاج على كافة 
وطلب منه ت�سلمه لها فاأبى املتويل املرقوِم يف ت�سليم الداِر املزبور �سحيحا 
عليها و�سرتا بخطاِبه اإليها باأن الوقف املزبوَر �سحيح ولزم عند الإمامني 
العرب  علماء  بدِر  القدوم،  العلماِء  �سدِر  القمقامني:  وال�سدرين  اإلهمامني 
بن  الإمام حممد  الثاين  الإمام  يو�سف  اأبي  يعقوب  والإمام  والروم،  والعجم 
احل�سن ال�سيباين حقا باملنِّ الرباين واللطف ال�سبحاين؛ لأن ال�سحة عندهما 
اإليه، فطلب  ِعّي امل�سار  ال�صَّ اللزوم، وثبت ذلك لدى �سيدنا احلاكم  ل تفارق 
ِعّي املومى اإليه احلكم ب�سحة الوقف  املتويل املرقوم من مولنا احلاكم ال�صَّ
املزبور لزومه يف خ�سو�سه وعمومه... فبموجب ذلك �سارت الدار املزبورة 
باهلل  يوؤمن  لأحد  يحل  ل  حرر  كما  �صحا  وحب�سا  َر  َقرَّ كما  �سحيا.  وقفا 
وباليوم الآخر واأنه اإىل ربه الكرمي اآيل اأن ي�سعى يف تبديله اأو حتويله فمن 
�سعى يف ذلك فاهلل ح�سيبه وجمازيه يوم التناد يوم عط�ص الأكباد يوم يكون 
له اإن اهلل �سميع  اهلل احلاكم بني العباد، فمن بدله بعد ذلك فاإثمه على اذيٍّ بدَّ
ة  رْيَراً يف ثالث ع�ص ذي احِلجَّ القيوم حَتْ الواقف على احلي  اأجر  عليم ووقع 

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

دعوى على 41/ح2
اأرث �صعي

ة   24ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/3م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعيِّ املوىل يو�سف  الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
باأعلى نظريه دام اأَْعاله، ادعى فخر الأئمة املعتربين ال�سيخ اأحمد بن املرحوم 
ِعّي عن قبل م�سطفى  ال�سيخ حممد بن املرحوم ال�سيخ جار اهلل الوكيل ال�صَّ
ِعّي وكالًة �صعيًة فيما ياأتي بيانه يف  البوبجي ح�سبما وكله باملجل�ص ال�صَّ
الو�سي  الر�سامة  حممد  بن  رم�سان  على  �صعا  فيه  ذكُرها  الآتي  الدعوى 

ِعّي على �ساهني وخليل ولَدْي يو�سف النابل�سي القا�صْيِن عن درجة ال�صَّ
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

العار�سني  اخلايل  العاقل  البالغ  النابل�سي  يو�سف  بن  �سفيان  وعلى  البلوغ 
له املرقوِم ِقَبَل عيٍد  الأ�سيل عن نف�سه وقال يف تقرير دعواه عليهما: اأن مُلوكِّ
ِعّي يف زوجته فاطمة بنت عبد القادر  اإرثه ال�صَّ املتوفى املزبور املنح�ص 
مبلغا  البلوغ  عن  القا�صين  املرقوم  م�سطفى  اأولده  ويف  ح�سن،  قرة  بن 
اليد  وا�سعات  عليها  املتوفى  واأن  وخم�سون...  وت�سعة  غر�سا  خم�سون  قدره 
على مرتوكات عيد املرقوم، و�ساأل �سوؤالهما يف ذلك، �سئل فاأجاَب بالإنكار 
لذلك كله وطلب منه بينه ت�سهد له بذلك ودعواه، فاأح�ص كلَّ واحد من ال�سيح 
مو�سى  بن  رم�سان  وال�سيد  الزيلعي  اإ�سماعيل  ال�سيخ  املرحوم  بن  ح�سني 
ال�سدر و�سهدا ا�سهادا باأن عيد املرقوم اأَقرَّ بح�سورهما وبني يدهما باأن له 
للموكل املرزبور مبلغا قدره خم�سون غر�سا عددية وت�سعة وخم�سون... �سهادة 
ِعّي،  اأي دافع �َصْ �سحيحة �صعية بوجه املدعى عليه املزبور فلم يبد فيها 
املذكور  املبلغ  على  املزبور  حممد  وح�سل  ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  �سهادتهما  فُقبلت 
ِعّية لدى  ة املدعى عليه الرباءة ال�صَّ ًا وُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ والقرب املزبورة حلفا �َصْ
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ ُثبوتًا �َصْ اإليه  ِعّي امل�سار  مولنا احلاكم ال�صَّ

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رابع وع�صين ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون. 

42/ح1

اإبالغ 
القا�سي 

عن 
ا�ستفادة 
من اأر�ص 
يف قرية 

برقا ظاهر 
القد�ص 
ال�صيف

ة  20ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/29م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا الَعاِلِ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأبلغ  قواعدهما  ُمَقرِّر  والتف�سرِي،  الفقِه  دقائِق  حمرِر  التحريِر،  العامِل  الكبرِي 
الوجوِد  دابرِة  قطُب  الإ�سالِم  م�سايِخ  �سيُخ  املعايل  �سماِء  بدُر  املوايل  �سنٍد. 
اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الزاهُد  العابُد  املاجُد  الورُع 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه. ملا اخت�سم كل  الكرمي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ
واحد من زياد بن زاهر وعواد بن عوف وخملوف بن ربيع مبحمود وم�سطفى 
بن عمري وغامن بن حممد علي وفروخ وعامر وعمار اأولد عمر اجلميع من 
مع  الغزاوية  طائفة  من  ال�صيف  القد�ص  بظاهر  الكائنة  البرية  قرية  اأهايل 
كل واحد من جريبيع بن حمد ورم�سان بن خطاب من اأهايل قرية برقا)1( 
وكراب  وزراعة  منافع  ب�سبب  املزبورة  املحرو�سة  القد�ص  بظاهر  الكائنة 
الأر�ص الكائنة بظاهر القد�ص ال�صيف املعروفة بواد العبا�ص املحدودة: قبلًة 
اأر�ص وقف ال�سيخ �سيبان، و�صقًا مب�سلك البرية، و�سمال بالنقاب امل�سهورة 
لة بني اأر�ِص �ساوِر بن ف�سة واأر�ص جريبيع بن حمد املزبور، وغربا  الفا�سِ
بعني ال�سبعة فذكر فريق من اأهايل القريتني املزبورتني اأَْعاله اأنه مت�صف 
يف منافع ومزارع الأر�ص املزبورة ويف كرابها، واأنهم تلقوا ذلك عن اآبائهم

)1( قرية برقا: تقع جنوب شرق مدينة رام هللا.شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص152.
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واأجدادهم وي�سعون يف كل �سنة ما على الأر�ص من الق�سمة لل�سباهي، وذكر 
�سبق لأهايل  اأن ما  اأَْعاله  املزبورة  برقا  اأهايل قرية  جريبيع ورم�سان من 
قرية البرية املرقومني اأَْعاله وبقية طائفتهم من الت�صف يف منافع الأر�ص 
املزبورة وزراعتها اإمنا كان بطريق... واإباحة املنافع لهم من ُمالَِّكها، وهم 
برقا  قرية  اأهايل  من  وبقية طائفتهم  اهلل  نعمة  بن  بن ن�ص وعو�ص  �ساور 
اأَْعاله الأ�سيل  املزبورة واأنهم دفعوا لغامن بن حممد علي البرياوي املرقوم 
ِعّي عن قبل كل واحد من فروخ وعامر وعمار اأولد  عن نف�سه والوكيل ال�صَّ
املزبورة  البرية  قرية  اأهايل  من  تني  اأبي  بن  وحماد  اأَْعاله  املزبورين  عمر 
اأَْعاله جميع املبلغ املر�سون عليه منافع الأر�ص املزبورة وقدره �ستة ع�ص 
اأ�ْسَهد على  الأر�ص املزبورة، واأن غامن املزبور  اأ�سدية... ر�سني منافع  غر�سا 
ل  اأن  اأَْعاله  املرقوم  املبلغ  قب�ص  بعد  املزبورة  والوكالة  بالأ�سالة  نف�سه 
منافعها  واأن  املزبورة  الأر�ص  منافع  يف  املزبورين  ملوكليه  ول  له  حق 
جارية يف ت�صف �ساور وعو�ص الربقاويني، واأن �ساور وعو�ص املزبورين 
ت�سلما الأر�ص املزبورة بعد فكان لهما منه الر�سني املزبور وزرعاها وبقية 
اأقاربهم وطائفتهم من اأهايل قرية برقا )1( املزبورة ت�سليم ملك عاد ملالكه، 
ل�سنة ثالث  احلرام  بخام�ص ع�ص رجب  موؤرخة  وذلك مبوجب حجة �صعية 
تنازع  ذلك  بعد  اأَْعاله  املزبور  البرياوي  بن حممد  واأن غامن  واأَْلٍف  و�سبعني 
مع جريبيع بن حمد الربقاوي املرقوم وخري بن حممد من اأهايل قرية برقا 
اإبرزا  اأَْعاله،  املحدودة  املو�سوفة  املزبورة  الأر�ص  منافع  ب�سبب  املرقومة 
م�سمونها  فاأنكر  اأَْعاله،  تاريخها  املحكي  ة  احِلجَّ املرقوم  غامن  وجه  يف 
وثبت م�سمونها يف وجهه ب�سهادة كل واحد من قدوة العلماء الأعالم زبدة 
الكرام  الأفا�سل  وفخر  ال�سافعي  اأَفْندي  الدين  نور  مولنا  الفخام  قني  امُلَدقِّ
ِعّي ومنع غامن املزبور وموكليه املزبورين  ا�ْسَليِّخ علي الثوري الثبوت ال�صَّ
من معار�سة جريبيع واأهله املزبورين ب�سبب منافع الأر�ص املزبورة منعا 
ًا وذلك اي�سا مبقت�سى حجة �صعية ثابة موؤرخة باأواخر �سوال ل�سنة  ِعيَّ �َصْ
اأْدَناه، واأبرز كل واحد من جريبيع ورم�سان الربقاويني املزبورين  تاريخه 
اأَْعاله احلجتني املزبورتني املحكي تاريخهما اأَْعاله بوجه كل واحد من اأهايل 
البرية املزبورين اأَْعاله وقرئتا بوجههم قراءة تامة، واأتى م�سمونها عما ذكر 
ًا وذلك بعد اأن طلب اجَلْمَعُة املزبورون  ِعيَّ اأَْعاله فلم يبدوا يف ذلك دافعا �َصْ
عليه  الِنَعم  تعاىل  اهلل  اأ�سبغ  اإليه  املومى  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من  اأَْعاله 
الك�سف على الأر�ص املزبورة، عنيَّ من جانبه لطَف اهلل تعاىل كاتب اأ�سله

)1( قرية برقا: تقع جنوب شرق مدينة رام هللا.شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص152.
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

له فخر اخلطباء العظام مولنا ويل الدين اأَفْندي ب�سخ جوقدار)1(  كاتَب اأ�سْ
وح�سل الك�سف والوقوف على الأر�ص املزبورة بح�سور من �سيذكر اأ�سماوؤهم 
ِعّي  بذيله فوجدت مطابقة للحدود، وعادوا واأخربوا بذلك مولنا احلاكم ال�صَّ
احلاكم  مولنا  لدى  وح�ص  مرعيا  اإخبارا  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار 
ِعّي امل�سار اإليه كل واحد من قدوة اأْقرانه اأحمد اآغا الأرنوط وعلي بيك  ال�صَّ
ِعّي  ال�سباهني بقرية البرية املزبورة وقدوة اأْقرانه اأحمد بلكبا�سي الوكيل ال�صَّ
بن  وحمد  املرقومة  البرية  قرية  ا�ستاذ  اآغا  رم�سان  ان  الأَقرَّ عمدة  قبل  عن 
مولنا  واأخربوا  البرية  قرية  من  نوح  بن  وعودة  عقب  كفر  قرية  من  حيان 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه باأن منافع الأر�ص املزبورة  احلاكم ال�صَّ
املحدودة املو�سوفة اأَْعاله لأهايل قرية برقا املزبورة اأَْعاله، واأن املت�صف 
ذلك  تلقوا  واأنهم  غريهم  دون  هم  منافعها  وجميع  وكرابتها  زراعتها  يف 
جميع  وحترر  ال�سهادة،  طريق  على  ِعّي  ال�صَّ الإخبار  واأجدادهم  اآبائهم  عن 
رْيَراً  حَتْ عليه  النَِّعم  اهلل  اأجرى  اإليه  امل�ساِر  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك 
البرية  اأهايل قرية  ات�ساحا مرعيا، عرف كل واحد من  لديه  مرعيا وات�سح 
املزبورين اأَْعاله اأن احلق يف ذلك ويف الت�صف يف منافع الأر�ص املزبورة 
اأَْعاله لأهايل قرية برقا املزبورين مبقت�سى احلجتني  املحدودة املو�سوفة 
اأَْعاله وباإخبار اجلماعة املزبورين، ومنعهم  املزبورتني املحكي تاريخهما 
من معار�سة اأهايل قرية برقا ب�سبب ذلك واأبقى اأهايل قرية برقا املزبورين 
على ت�صفهم يف زراعة ومنافع الأر�ص املزبورة املر�سودة املحدودة اأَْعاله 
رْيَراً يف ع�صين ذي  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ تعريفا وا�سحا واقعا �سحيحا �َصْ

ة احلرام ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
له، ال�سيخ  �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، كاتب اأ�سْ

فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، ولطفي ب�سه. 

43/ح1

تن�سيب 
ترجمان 

يف حمكمة 
القد�ص

ة  اأوا�سط ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/24م

ر امّلْرِعّي اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا قدوِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
املدر�سني الكراِم عمدِة امُلَحقِّقني العظاِم �سْدَر اخُلَطباِء الِفخاِم عني العلماِء 
باأعاليه  الكرمُي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
املتبحرين  العلماء  اأعلم  مولنا  �سيدنا  ن�سب  ملا  ومعاليه  ف�سائله  دامت 
رين معدِّ العلم واأَْلٍف�سل واليقني، وارث علوم الأنبياء  امُلَتاأخِّ اأف�سل الف�سالء 
اأَفْندي ال�سهري  واملر�سلني، املخت�ص مبزيد عناية امللك امُلّعنيَّ املوىل ح�سن 
ان لطفي با�سه  مبنال زاده، القا�سي بالقد�ص ال�صيف حال فخر الأماثل والأَقرَّ
واطلع مدة يف خدمته  وا�ستمر  ال�صيف،  القد�ص  ترجمانا مبحمكة  �سابقا 

)1( جوقدار: أمين المالبس، إحسان أوغلى، تاريخ، ج1، ص161.
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ودنياه  املزبور  با�سه  لطفي  دين  على  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
وعفته واأمانته و�سيانته وا�ستقامته اطالعا مرعيا عن حتقيٍق وبياٍن ل عنه 
وهو  واعرتف  واأَقرَّ  املزبور،  با�سه  لطفي  اأْدَناه  تاريخه  يوم  ح�ص  تخمني، 
به  بحال ال�سحة وال�سالمة والطواعية والختيار باأن ح�صة املوىل ملا ن�سَّ
ترجمانا ل يتناول منه �سيئا ول الدراهم الفرد، واأنه ل حق له قبل املوىل 
امل�سار اإليه ول ا�ستحقاقا ول دعوى ول طلبا ول ف�سة ول ذهبا ول حقا من 
ًا،  ِعيَّ اإبراء �َصْ ِعّية  ِعّية مطلقا واأبراأ ذمته من حقوقه ال�صَّ �سائر احلقوق ال�صَّ
ًا، وثبت م�سمون  ِعيَّ اإليه ت�سديقا �َصْ و�سدَّقه على ذلك كذلك املوىل امل�سار 
ُثُبْوتًا  النَِّعم عليه  اإليه خلَّد اهلل  ِعّي امل�سار  ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
اإحدى وثمانني  �سنة  ة احلرام من �سهور  احِلجَّ اأوا�سط ذي  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ

واأَْلٍف. 
له، ال�سيخ  �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، كاتب اأ�سْ

فتح اهلل، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ اأبو الفتح، خليل جلبي الرتجمان. 

ار ديون43/ح2 اأَقرَّ
ة  24 ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/3م

زبدِة  الأعالِم  العلماِء  عمدِة  العظاِم،  املدر�سني  قدوِة  ومولنا  �سيِِّدنا  لدى 
ُه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ اخلطباِء العظاِم احلاكِم ال�صَّ
اأَقرَّ واعرتف كل واحد من اي�ساق ولد  الكرمِي نظريُه دامْت ف�ساِئله ومعاليه، 
مو�سى ومردخاي ولد يلتيان ويهودا ولد حييم و�سبتاي ولد حييم و�ساول ولد 
ياقوب وهارون ولد اي�ساق وهم من اليهود يف القد�ص ال�صيف واملتكلمون 
اأن  �صعا  يعترب  بحاٍل  منهم  وكل  ال�صيف،  بالقد�ص  اأوقافهم  وعلى  عليهم 
الكرام  الأفا�سل  الكرام عمدة  امل�سدرين  لفخر  بذمتهم بحقٍّ �سحيٍح �صعيٍّ 
اأَفْندي بن املرحوم قدوة ق�ساة الإ�سالم ذخر ولة الأنام  مولنا علي الدين 
�سبعمائة  قدره  مبلغ  الدقاق  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  اأَفْندي  م�سطفى 
م�ساطري  اأربع  وجب  مبا  م�صية  قطعة  ثالثني  منها  غر�ص  كل  يعدل  غر�ص 
هم ومكتتب عليها اأ�سماوؤهم بيد علي اأفدي املزبور وذلك خارج  مكتتبة بَخطِّ
اأواخر جمادى الأوىل ل�سنة  عن م�سطور اآخر مكتتب بخط امل�سلمني ظهر يف 
ثمانني واأَْلٍف وغري ذلك يف هذا املبلغ املزبور اأَْعاله، وبيد علي اأَفْندي املزبور 
اإْقَراَراً واعرتافا �سحيحني �صعيني م�سدقني من علي اأَفْندي املزبور ت�سديقا 
م�سي  اإىل  عليهم  موؤجل  املزبور  املبلغ  جميع  اأن  على  وت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ
�سنة ت�سي من غرة ذي القعدة احلرام ل�سنة تاريخه اأْدَناه م�سادقة �صعية 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى مولنا  ذلك  وثبت م�سمون  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا 
رْيَراً يف رابع وع�صين ذي  ًا حَتْ ِعيَّ النَِّعم عليه ُثبوتًا �َصْ اإليه خلَّد اهلل  امل�سار 

ة ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
الدقاق،  ال�سيخ علي  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، خليل جلبي الرتجمان.
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43/ح3

دعوى على 
ح�س�ص 
واأمالك 

اأرثية

ة  23ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/2م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا افتخار  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأعالم  والعلماء  اخلطباء  خال�سة  الإ�سالم  ق�ساة 
بن  �سعبان  من  واحد  كل  ادعى  باأعايل،  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف 
ِعّي  ال�صَّ الو�سي  الر�سالة  حممد  بن  ورم�سان  بالأ�سالة  النابل�سي  يو�سف 
البلوغ  درجة  عن  القا�صين  النابل�سي،  يو�سف  ولدي  و�ساهني  خليل  على 
التي  فاطمة  �سقيقته  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  القادر  عبد  بن  حممد  على 
ِعّي  ال�صَّ اإرثه  املنح�ص  النابل�سي  حموده  بن  عي�سى  للمرحوم  زوجة  كانت 
يف زوجته امُلَوّكلة املرقومة، ويف اأولد اأخيه �سعبان البالغ العاقل، وخليل 
اأن  عليه  دعواهما  تقرير  يف  وقال  ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  القا�صين  و�ساهني 
املخلف عن عي�سى املرقوم جميع البغمة الذهب التي زنتها ثالث �سلطانية، 
وجميع املبلغ وقدره مائتا غر�ص عددية، من ذلك ثالث ع�ص �سلطانية ذهبا 
وخلخال ف�سة قيمته ع�ص غرو�ص عددية وكردة قيمتها �ستة غرو�ص، ومقال 
ف�سة غر�ص ون�سف الغر�ص و... حمر قيمتهما خم�سة غرو�ص وزربيه بي�ساء 
اأربعون  اأحمر قيمتهما  وجوخ خ�صاء واأربعة �سحون نحا�ص واأربعني جلد 
الذي يخ�صُّ �سعبان املرقوم واأخوته  غر�ص، وجرتني زيتا وفردة قطنا واأن 
املزبورة  موكلته  واأن  ذلك،  اأْرَباع  ثالثة  بينهم  �سوية  املزبورين  القا�صين 
�سوؤاله عن  و�ساأل  ذلك  يد موكلته عن  برفع  ذلك، وطالب  يدها على  وا�سعة 
ذلك، فاأجاَب بالإنكار لذلك كل ما عدا اخللخال كان مرهونا على مبلغ وطلب 
من املدعيني املزبورين بينة ت�سهد لهما بذلك، فقال اأن ل بينة لهما والتم�سا 
ميني امُلَوّكلة املزبورة فحلفت باهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو احلي القيوم باأن 
ذلك جميعه ل يكن تخلفًا عن عي�سى املرقوم ولي�ص حتت يدها �سيئا من ذلك 
ًا عاملة مبعنى احللف ال�صعي، وملا ثبت حلفها بذلك لدى مولنا  ِعيَّ حلفا �َصْ
ًا وحكم  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ و�سيدنا احلاكم ال�صَّ
ِعَن املزبورين من معار�سة موكلته ب�سبب ذلك  ًا منع امُلدَّ ِعيَّ مبوجبه حكما �َصْ
ة  رْيَراً يف ثالث وع�صين ذي احِلجَّ ًا وعرف بالوكالة املزبورة حَتْ ِعيَّ منعا �َصْ

احلرام ختام ال�سهر �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

دعوى على 43/ح4
دين

ة  12ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/21م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم  والعلماِء  اخلطباِء  خال�سِة  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، ملا ادعى الرجل املدعو عمر  ِع َخطُّ يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ
بن يو�سف الب�سري على ال�سيد حممد احللبي احلا�ص معه باملجل�ص، وقال يف 

اأن بذمته ثالثًة و�سبعني غر�سا عددية كان دفعها له، تقرير دعواه عليه 
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اأَقرَّ له بها وطالبه بذلك فطلب املدعى عليه بينة ت�سهد له بذلك وطلب  واأنه 
املهلة لإح�سار البينة، واأمهل ثالثة اأيام، وم�ست املهلة وح�ص وذكر اأن ل 
بينة له بذلك، والتم�ص منه حلف ال�سيد حممد املزبور على اأن لي�ص له املبلغ 
ذلك  ب�سبب  معار�سته  من  املدعي  ومنع  بذلك  فحلف  ًا  ِعيَّ �َصْ حلفا  املزبور 
له حقٌّ  لي�ص  اأنه  ال�سحة  واأ�ْسَهد عليه يوم تاريِخِه وهو بحال  ًا،  ِعيَّ �َصْ منعًا 
ِقَبل ال�سيد حممد املزبور ب�سبب هذه الدعوى ول ب�سبب غريها ول ا�ستحقاقا 
ول َدْينا ول طلبا ول ف�سة ول ذهبا، ول حقا ت�سح به الدعوى. وكل احلقوق 
وتظلم  ودعوى  قاطعا،  ِعّية  ال�صَّ والواجبات  واجلدال  واخل�سام  ِعّية  ال�صَّ
ًا م�سدقا من  ِعيَّ �َصْ اإْقَراَراً  تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  و�سكوى ملا م�سى من 
الدين  ًا، ثم بعد ذلك ح�ص احلاّج حمي  ِعيَّ �َصْ ال�سيد حممد املزبور ت�سديقا 
املزبور  حممد  ال�سيد  مطلقة  احللبي  عمر  بنت  حميدة  عن  الوكيل  حممد  بن 
الثابت وكالته عنها فيما ياأتي بيانه فيه من املكاتبة والإ�سهاد على الر�سم 
ال�سكن  واأجرة  حقِّها  قب�ص  ويف  بذمته  �سداِقها  موؤخر  قب�ص  ويف  املعتاد، 
ب�سهادة كل واحد من يا�سني بن حممد احللبي وحممد بن حمودة احلا�صين 
ال�سيد  وقب�ص  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّية  ال�صَّ املعرفة  املزبور  عمر  ولده  بتعريف 
اثنا ع�ص غر�سا عددية على ما يق�ص فيه، فمن  املرقوم مبلغا قدره  حممد 
ذلك ما هو موؤخر �سداقها خم�سة غرو�ص وما هو ر�سم نفقة عدة واأجرة �سكن، 
ومنها �سبعة غرو�ص قب�ص ذلك كله الوكيل املرقوم بيده باحل�صة واملعاينة 
ِر �سداِقها ومن نفقة  ُة ال�سيخ حممد املزبور من موؤَخَّ وؤْت ِذمَّ ًا فرَبُ ِعيَّ قب�سا �َصْ
ِعّي، واأ�ْسَهد عليه احلاّج  ال�صَّ ِعّية بالطريق  ال�صَّ ال�سكن الرباءة  ِتها واأجرة  ِعدَّ
ِعّية عن موِكلته اأنه ل ي�ستحق ول ي�ستوجب قبل  اأحمد املرقوم بالوكالة ال�صَّ
مطلقها ملا م�سى من الزمان، واإىل يوم تاريخه اأْدَناه و�سدر بينمها ول حقا 
واأ�ْسَهدا على ذلك باأن ال�سيد حممد املرقوم فريق اأول واحلاّج اأحمد وموكلته 
فريق ثاٍن واأن كل فريق منهما ل ي�ستحق قبل الفريق الآخر حقًا مطلقًا ملا 
م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون 
ذلك  تام  بعد  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  املومى  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك 
من ال�سيد حممد املرقوم اأن ولده ال�سيد ها�سم �سبع ع�ص �سنة، واأنه ل ت�سع 
اإحدى  �سنة  �سهر  ة من  احِلجَّ �سهر ذي  ثاين ع�ص  رْيَراً يف  حَتْ را�سدا  لكونه  له 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

44/ح1
ترتب 

بالطريق 
ِعّي ال�صَّ

ة  منت�سف ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/24م

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي  املدر�سني العظاِم عمدِة اخلطباِء العظاِم احلاكِم ال�صَّ

ِعّي للرجل �سالح بن جواد ُه الكرمُي باأَْعاله، ترتب بالطريق ال�صَّ ع َخطُّ امُلَوقَّ
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مبلغ من 
املال على 
البازابا�سي 
يف مدينة 

القد�ص

ة م�سطفى ابن احلاّج علي امل�صي البازاربا�سي)1(  مبلغ  مببا�صته يف ِذمَّ
باحل�ْصِة  اأْدَناه  تاريِخه  يوم  ها  قب�سَ عدديًة  غر�سًا  وخم�سون  ثالثة  قدره 
قطٍع  ع�ص  اأْدَناه  تاريِخه  من  مي�سي  يوٍم  كلِّ  يف  عليه  طًة  ُمَق�سَّ واملعاينِة 
ًا، ورَهَن على ذلك م�سطفى املزبور بيد �سالِح املرقوِم  ِعيَّ م�صيًة تق�سيطًا �َصْ
ِة ال�سائعِة َوَقْدُرها خم�ُص قراريٍط  ما هو له وجاٍر يف ملكه وذلك جميع احُل�سَّ
املغاربة  الكائنة يف حملة  الدار  اأربٍع وع�صين قرياطا من جميع  ل  اأ�سْ من 
املحدودة قبلة و�صقا و�سمال دوٌر جاريٌة يف وقِف املغاربة، و�سمال زقاٌق 
ًا  ِعيَّ ًا. ف�سلَّمه ت�سلما �َصْ ِعيَّ غري نافٍذ، وفيه الباب بجميع حقوق ذلك رهنا �َصْ
من م�سطفى املزبور و�سح الرهن على قاعدة مذهب الإمام ال�سافعي ر�سي 

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  اهلل عنه يف ن�سف �سهر ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ مو�سى، املزبورون. 

44/ح2

دعوى 
على ثمن 
قفطان 

اأحمر

ة  24ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/3م

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا فخِر  ر امّلْرِعّي  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ُع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ ق�ساِة الإ�سالِم، ذخِر ولِة الأنام ِاحلاكِم ال�صَّ
ُه الكرمي باأعايل نظريه، ادعى الرجل الكامل املدعو حممد بن ال�ستا)1(  َخطُّ
الثابت وكالته عنها  �سقيقته فاطمة  الوكيل عن قبل  القادر بن ح�سن  وعبد 
فيما ياأتي بيانه فيه مبوجب �سجٍل حكميٍّ �سابق على تاريخه اأْدَناه على كل 
�ساهني وخليل  على  ِعّي  ال�صَّ الو�سي  الر�سامة  بن حممد  رم�سان  واحد من 
البالغ  �سعبان  وعلى  البلوغ،  درجة  عن  القا�صين  النابل�سي  يو�سف  ولديِّ 
ِة عي�سى بن حموده النابل�سي املنح�ص  وقال يف تقرير دعواه عليهم اأن بِذمَّ
اأخيه م�سطفى مبلٌغ  اأولد  امُلَوّكلة املرقومة، ويف  ِعّي يف زوجِته  ال�صَّ اإرثه 
قدُره �ستون غر�سًا عدديًة، يف�سل يف ذلك ما هو موؤخر �سداِقها ثالثون غر�سا، 
مبوجب كتاب الزوجية املوؤرخ يف اأربع و�سبعني واأَْلٍف، ال�سادر لدى مولنا 
قدوة الق�ساة عبد الباقي اأَفْندي خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�صيف �سابقا، 
وما هو ثالثون غر�سا عددية ع�ص غرو�ص، ثمن قفطان اأحمر بع�ص غرو�ص، 
حيا�سة  ثمن  هو  وما  غر�سا،  ع�ص  اثنا  مزرك�ص  خمدات  زوج  ثمن  هو  وما 
ف�سة ثمانية غرو�ص، واأن املدعى عليهما املزبورين وا�سعا اليد على خملفات 
كله  لذلك  بالإنكار  فاأجاَبا  ذلك،  عن  �ساإلهما  �سوؤال  بذلك  وطالبهما  عي�سى 
ال�سيخ  املدر�سني  فخر  منهما  واحد  كل  فاأح�ص  بينة  املدعي  منهم  وطلب 
ة املتوفى اإىل يوم  زكريا الديري وفخر امل�سدرين ال�سيخ علي الدقاق اأن بِذمَّ
موؤخر �سداقها وقدره ثالثون غر�سا مبوجب كتاب الزوجية املحكي �سابقا

)1( االستا: أو االستاذ أو االسته، معناها كلمة مشتقة من األصل الفارسي وتعني أستاذ أو معلم.صابان، سهيل. المعجم  
الموسوعي،ص 42.
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قبول  �سهادتهما  وقبلت  عليهما،  املدعى  بوجه  �صعية  �سحيحة  �سهادة 
حممد  ال�سيد  من  واحد  كل  و�سهد  الباقية،  غر�سا  بالثالثني  و�سهدا  ًا  ِعيَّ �َصْ
وال�سيد رم�سان بن مو�سى باأن عي�سى املرقوم اأَقرَّ اأماَمُهما وبني يديهما اأْنه 
باٍق بذمته ثالثون غر�سا عددية ثمن الأ�سباب امُلّعنيَّ اأَْعاله �سهادة �سحيحة 
فقبلت  بال�سهادة،  دافٍع  اأيَّ  يبديا  فلم  املزبور  عليه  املدعى  بوجه  �صعية 
ة املتوفى  �سهادة ال�سهود، وحلف امُلَوّكل املزبور على اأن املبلغ املزبور بِذمَّ
ِعّي امل�سار اإليه  ًا. وملا ثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ حلفا �َصْ
ِعّية، وحلف امُلَوّكل املزبور على ذلك، عرف بها �سقيقها �سالح  بالبينة ال�صَّ
ًا، وحكم مبوجبه حكما مرعيًا اأن املدعى عليهما  ِعيَّ ًا ُثُبْوتًا �َصْ ِعيَّ تعريفا �َصْ
رْيَراً يف رابع  ًا حَتْ ِعيَّ املزبورين يدفعان ذلك من مرتوكات املتوفى اإْثباتا �َصْ

ة احلرام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ع�ص ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون. 

44/ح3

ار  اأَقرَّ
خم�س�سات 
من ال�صة 

امل�صية

اأوائل ذي القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/11م

َر مولنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي، حمرُِّر دقائِق التف�سرِي، ُمَقّرُر قواعَدها  َقرَّ
واحللِم  العلِم  معدُن  الأنام،  ولة  اأوىل  الإ�سالم،  ق�ساة  اأق�سى  تقرير  اأح�سَن 
واأَْلٍف�سِل والكالِم �سدُر اأ�ساطني العلماِء العظاِم، �سيُخ م�سايِخ الإ�سالِم ما�سي 
ُل بني احلِق والباطل،  الفا�سِ الكامُل  الفا�سُل  العامُل  الَعاِلُ  النق�ِص والإبراِم 
اأَْعاله  ُه الكرمُي باأعايل نظرِيه داَم  ُع َخطُّ ِعيُّ املوىل املويل امُلَوقَّ احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي، فخر املخدرات اإكليلة  حلامِل هذا الكتاب ال�صَّ
العلماء  عمدة  الكرام  املدر�سني  قدوة  بنت  خاتون  كاتبة  ال�ست  امل�ستورات 
ثالثة  بالعلمي يف  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الباقي  عبد  ال�سيخ  الأعالم مولنا 
اإىل  �سلطانية من ال�صة امل�صية الواردة يف كل �سنة من م�ص املحرو�سة 
القد�ص ال�صيف من ال�سدقات اخلا�سة عو�سا عن والدها املزبور بحكم فراغه 
لها عن ذلك يف يوم تاريخه بح�سن اخنياره ور�ساه، واأَِذَن لها مولنا احلاكم 
ِعّي امل�سار اإليه بتناول ذلك يف كل �سنة يف وقته من حملِّه اأُ�ْسَوة اأمثاله  ال�صَّ
رْيَراً يف اأوائل ذي القعدة  تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

احلرام من �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

45/ح1
مر�سوم 
ب�سان 

التفتي�ص

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِْعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
تعاىل، ح�َص 

لدى مولنا و�سيِدنا افتخاِر ق�ساِة الإ�سالِم، �سدِر املوايل العظاِم، اأعلِم العلماِء 
ريِن، نبِع احللِم والعلِم واليقنِي، حِق احلِق  املتبحرين، اأف�سِل الف�سالِء امُلَتاأخِّ
على اخللِق اأجمعني، وارِث علوِم الأنبياِء الكراِم، �سيِخ م�سايِخ الإ�سالِم، مميِز
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على طائفة 
الن�سارى 
وكنائ�سهم

احلالِل عن احلراِم، خادِم �صيعِة امل�سطفى عليه اأف�سُل ال�سالِة واأُت ال�سالِم، 
املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  والباطِل  احلقِّ  بني  ُل  الفا�سِ الفا�سُل  الَعاِلُ 
ومعاليه  ف�ساِئُله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي،  ح�سن 
وعلى  دم�سق  حمافظ  طرف  من  امُلّعنيَّ  اآغا  اإبراهيم  الأعياِن  قدوِة  �سخُر 
الن�سارى  والتحرير على كنائ�ص  النفي�ص  بيوردي �صيف من م�سمونه  يده 
وبيعهم وبنائهم الكائن بالقد�ص ال�صيف ونواحيها، وطلب اح�سار طوائف 
بالقد�ص  الكائنة  كنائ�سهم  على  والتحرير  للتفتي�ص  املزبورين  الن�سارى 
ال�صيف. ح�ص كل واحد من لورندي وداود ويو�سف وهم من رعايا ن�سارى 
املتكلمني  عن  والوكالء  ال�صيف  بالقد�ص  القاطنني  والأرمن  والفرجن  الروم 
على طوائف الن�سارى املزبورين وقراأ عليهم البيوردي املرقوم فاأبرزوا من 
اأيديهم خطًا �صيفًا موؤرخًا يف �سهر جمادى الأوىل ل�سنة �سبعة وثالثني واأَْلٍف 
اأربع و�ستني واأَْلٍف، واأوامر �صيفًة  وخطًا �صيفًا موؤرخًا يف ذي القعدة �سنة 
ِعّية،  ال�صَّ والتم�سكات  ال�صيفة  والأوامر  وقراءة اخلطوط  وت�سكات �صعيًة، 
القاطنني  الن�سارى  لطوائف  يتعر�ص  من  كل  مينع  اأنه  م�سمونها  فوجد 
املزبورين،  الن�سارى  كنائ�ص  والتحرير على  التفتي�ص  ال�صيف من  بالقد�ص 
واأبرزوا من بني اأيديهم حجة �صعية موؤرخة يف اأواخر �سهر ذي القعدة احلرام
كرد  الأعيان  قدوة  ح�ص  ملا  م�سمونها  من  واأَْلٍف  و�سبعني  ثمانية  ل�سنة 
الن�سارى  كنائ�ص  على  للتفتي�ص  ال�سام  ديوان  طرف  من  امُلّعنيَّ  اآغا  عثمان 
باأَْعاله  املزبورين  الن�سارى  تراجمي  بح�سور  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة 
�صيفة  اأوامر  باأيديهم  اأن  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ملولنا  وذكروا 
ل  واأن  كنائ�سهم  على  والتحرير  التفتي�ص  مينع  �صعية  وت�سكات  �سلطانية 
اأحد يتعر�ص لهم ب�سبب ذلك، واأنه كان �سابقا على تاريخه ورَد اأمٌر �صيف 
يد  على  واأَْلٍف،  و�سبعني  �سبع  ل�سنة  رم�سان  �سهر  اأوا�سط  يف  موؤرخ  �سلطاين 
التفتي�ص  مينع  ال�صيف  القد�ص  اإىل  العلية  ال�ستانه  من  معني  جاوي�ص 
والتحرير على كنائ�سهم وِبَيعهم الكائن بالقد�ص ال�صيف، واأن الواردين اإليهم 
للتفتي�ص على كنائ�سهم وتعلقاتهم الكائنة باأيديهم يطلبون منهم اأكال وعلفا 
لدوابهم وذخرية، وياأخذون منهم اأمواإلهم بغري وجه �صعي ويعتدون عليهم 
الأمر  برز  اإلينا وعر�سوا حاإلهم علينا، وقد  اأمرهم  واأنهم رفعوا  ويظلمونهم 
والتحرير  التفتي�ص  وب�سبب  ذلك،  ب�سبب  اإليهم  يتعر�ص  اأحد  ل  باأن  ال�صيف 
ة املزبورة  على كنائ�سهم فقيد الأمر ال�صيف بال�سجل املحفوظ �سادرة احِلجَّ
لدى �سدر املوايل العظام ال�سيد حممد اأَفْندي الفناري قا�سي القد�ص ال�صيف 
ة املنيفة بوجه اإبراهيم اآغا امُلّعنيَّ من  �سابقا وقراءة الأوامر ال�صيفة واحِلجَّ
الن�سارى  مرجتمو  طلب  ذلك  فبعد  تامة،  قراءة  املزبور  ال�سام  دم�سق  طرف 

ِعّي امل�سار اإليه العمَل املزبورون واملتكلمون عليهم من مولنا احلاكم ال�صَّ
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اأَْعاله،  تاريخه  املحكي  املنيفة  واخلطوط  ال�صيفة  الأوامر  مبقت�سى 
والتحرير على  التفتي�ص  نة ملنع  املت�سمَّ اأَْعاله  امل�صوحة  ة  احِلجَّ ومبقت�سى 
ال�صيف،  القد�ص  مبدينة  اأيديهم  حتت  الكائنة  وحمالتهم  الن�سارى  كنائ�ص 
النَِّعم عليه يف ذلك  اهلل  اإليه خلَّد  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ تاأمل مولنا احلاكم  وملا 
املت�سمنة منَع  ِعّية  ال�صَّ والتم�سكات  ال�صيفة  والأوامر  واطلع على اخلطوط 
التفتي�َص والتحرير على كنائ�ص الن�سارى الكائنة بالقد�ص ال�صيف ونواحيها. 
التعر�ص  من  املزبور  اآغا  اإبراهيم  اإليه  املومى  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  منع 
للتفتي�ص والتحرير على كنائ�ص الن�سارى الكائنة بالقد�ص ال�صيف ونواحيها 
ِعّية املخلَّدة  ًا عمال بالأوامر ال�صيفة ال�سلطانية والتم�سكات ال�صَّ ِعيَّ منعا �َصْ
واأَْلٍفرجن  الروم  الن�سارى  كنائ�ص  على  التفتي�ص  مْنَع  املت�سمنة،  باأيديهم 
ال�صيفة من �سهور  ة  احِلجَّ اأواخر �سهر ذي  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ والأرمن منعا 

�سنة ثمانني واأَْلٍف. 
اأَفْندي  علي  مولنا  اأَفْندي  الدين  نور  مولنا  اأَفْندي  زكريا  مولنا  �سهود: 
مولنا  الثوري  الفتح  اأبي  ال�سيخ  مولنا  الثوري  علي  ال�سيخ  مولنا  الدقاق 
ال�سعود خليل  اأبو  ال�سيخ  الديري  ال�سيخ خليل  ال�سافعي مولنا  ال�سيخ مو�سى 

جلبي الرتجمان

45/ح2

ترميم 
و�سيانة 
املدر�سة 
املنجكية
ة   )احِلجَّ
ملغية 
ولي�ص 
كاملة( 

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا قدوِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
احلاكِم  الفخاِم  اخلطباِء  خال�سِة  الأعالِم،  العلماِء  عمدِة  الكراِم  املدر�سني 
ه الكرمي باأعاليه دامت ف�ساِئُله ومعاليه، ح�َص  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل امُلَوقَّ ال�صَّ
والأ�سوليني  النحاة  زبدُة  الكرام،  املدر�سني  عمدُة  الأعالم،  العلماء  قدوُة 
اأَفْندي مفتى ال�سادة ال�سافعية  الفخام، �سيُخ م�سايخ الإ�سالم، مولنا يا�سني 
بالقد�ِص ال�صيِف املحمية، ونائب الناظر على اأوقاف املدر�سة املنجكية)1( 
الكائنة بالُقْد�ص ال�صيف املحمية بامل�سجد الأق�سى ال�صيف باجلهة الغربية 
وال�سيخ واملدر�ص باملدر�سة املزبورة مبوجب ما بيده من الرباءات ال�سلطانية 
ِعّي اأن املدر�سة املزبورة من  ِعّية، وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ والتم�سكات ال�صَّ
تقادم الزمان وممر الدهور والأعوان وعدم من يتفقدها بالعمارة والرتميم 
قد ت�سققت حيطانها وتق�سفت اأ�سطحها وحتتاج اإىل الرتميم واملد بالق�صمل 
واأن  والتعزيل  الرتميم  اإىل  وحتتاج  وقمامات  اأتربة  بها  ال�سفلية  وبيوتها 
املدر�سة املزبورة اإن بقيت على حاإلها وا�ستمرت على منواإلها تهدُم بالكليِة 

وينوت بذلك غر�ص واقفها ولي�ص حتت يده جلهة الوقف املزبور ي�صفه يف

)1( المدرسة المنجكية: تقع على السور الغربي للحرم فوق رواق باب الناظر، أنشأها سيف الدين منجك نائب الشام 
المملوكي )ت776هـ//1374م(، أحمد سامح الخالدي، مدارس بيت المقدس ومعاهدها، مجلة األديب، بيسان، 1949م، 

ص34.
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ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من  وطلب  بقاعيتها،  فيه  وما  ورمرمتها  عمارتها 
َن ما حتتاج  ُيتعنيَّ من يك�سف على املدر�سة املزبورة وُيخمَّ اأن  اإليه  امل�سار 
اأَْعاله وياأذن له بعمارتها  اإهذا وِجَدْت بال�سفة امل�صوحة  اإليه من ال�صف 
ورمرمتها وا�ستدانة ما �سي�صفه يف ذلك، وبالرجوة بنظريه على جهة الوقف 
ِعّي امل�سار اإليه من جانبه، فخر املدر�سني  املزبور فعني مولنا احلاكم ال�صَّ
اأَفْندي ال�سافعي فتوجه للك�سف على  الكرام عمدة العلماء الأعالم نور الدين 
اأَفْندي  يا�سني  بح�سور  عليها  والوقوف  الك�سف  وح�سل  املزبورة  املدر�سة 
اأ�سماَءهم  �سيْذُكر  ومن  ال�صيف،  بالقد�ص  معماربا�سي  اآغا  واأحمد  املزبور 
بذيله، فوجد م�سجد املدر�سة املزبورة العلوي الذي به حمراٌب �صيٌف حيطاُنه 
الكبري  البيت  ووجد  الق�صمل،  اإىل  وحتتاج  لها  اأبواب  ل  وطاقاته  مق�سفة 
الكائن بداخل املدر�سة املزبورة باجلهة الغربية منها الذي به اإيوان �سغري 
به حمراٌب �سغرٌي، وعلى البيوت ال�صقية والغربية الذي يدخل اإليها من ممر 
املمر  من  يدخل  قبلي  وبيت  غربي  وبيت  �صقي  بيت  منها  هناك  م�ستطيل 
املزبور اإىل �ساحة �سماوية �صقية به ايوان كبري �سمايل كبري به طاقة كبرية 
مطلة على امل�سجد ال�صيف وباب لها وبال�ساحة املزبورة طاقة كبرية مطلة 
بيت  بداخله  قبلي  بيت  به  الذي  ال�سفلي  املحل  الأق�سى ووجد  امل�سجد  على 
�سغري به حمارب �سغري مع البيت املال�سق له من اجلهة ال�سمالية والبيت 
البيوت  لأحد  املقابل  الغربي  البيت  مع  ال�سمالية  اجلهة  من  له  املال�سق 
املزبورة  املدر�سة  باب  من  بالقرب  الكائنني  القبوين  مع  املزبورة  ال�سفلية 
اأو�سة  مع  ال�سالك  الطريق  من  باب  ولهما  ال�صيف،  امل�سجد  خارج  الكائن 
وبع�ص  وقمامات  تراب  بها  املزبورة  املدر�سة  باب  خلف  الكائنة  البواب 
واأحجار  رمرمة  اإىل  ويحتاج  م�سقق  وبع�سها  حجار  منها  �ساقط  حيطانها 
اأبواب جديدة  اإىل  اأبواب لها وحتتاج  جديدة والبيوت والطاقات التي بها ل 

واأ�سطح املدر�سة املزبورة تق�سفت وحتتاج اإىل مد بالق�صمل.

46/ح1
مر�سوم 
و�ساية 
�صعية

ة  27 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/6م

مثال: عالمة �سيخ الإ�سالم �سك نائبه الفقري هلل �سبحانه ح�سن اأَفْندي القا�سي 
ببيت املقد�ص الرفيع عفى عنه الرب اللطيف مبهره املعتاد

الفقري هلل  فيه حرره  رقم  الأمر ح�سبما  ِعيِّ حريُّ  ال�صَّ احلاكِم  مثال: عالمُة 
عنهما  عفى  ال�صقي  القد�ص  ملدينة  خلفه  املوىل  حممد  بن  يو�سف  تعاىل 
ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا  ِعّي امُلَحرَّ مبهرِه املعتاِد باملجل�ِص ال�صَّ
املَكْرمني حالَّل م�سكالت  والدار�سني عمدة اخلطباء  العلماء  افتخار  و�سيدنا 
بن  اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  واملف�صين  العلماء  �ساللة  الدين 
فخر  مبح�ص  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد 
الأعيان يعقوب اآغا امُلّعنيَّ من طرف ال�سلطنة العلية، مبوجب الأمر ال�صيف 
ال�سلطاين النَّافذ بالعون الرباين، املوؤرخ باأوا�سط �سعبان �سنة اإحدى وثمانني
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واأَْلٍف، خطابا حل�صة اأق�سى ق�ساة امل�سلمني �سدر املوايل املَكْرمني، قا�سي 
الأماثل  فخر  ادعى  فيه،  بيانها  الآتي  الدعوى  املت�سمن  ال�صيف،  القد�ص 
والأعيان احلاّج عثمان بن فخر الأعيان اخلواجة م�سطفى ال�سهري بابن كرمي 
الدم�سقي الثابت وكالُته عن والده املرقوم مبوجب كتاِب النقِل الآتي بياُنه 
قبل  ًا من  ِعيَّ �َصْ ًا  امل�سوب و�سيَّ اآغا  والأعيان حممد  الأماثل  فيه على فخر 
قدوة ق�ساة الإ�سالم مولنا اأحمد اأَفْندي الق�سام الع�سكري بدم�سق ال�سام على 
فخر املخدرات ال�ست مهمنور خامن، ابنة املرحوم اأمري الأمراء الكرام ع�ساف 
ب�سه اأمري احلج ال�صيف ال�سامي، كان تغمده اهلل تعاىل بالرحمة والر�سوان، 
ِعّيِة املوؤرخِة يف تا�سِع ع�َص  ِة ال�صَّ القا�صة عن درجة البلوغ مبوجِب احِلجَّ
ذي القعدِة ل�سنِة تاريخِه اأْدَناه قائال يف تقرير دعواه عليه: اأن ملوكله والده 
غر�ص  اآلف  خم�سة  قدره  مبلٌغ  املرقوم  ب�سه  ع�ساف  املرحوم  ة  بِذمَّ املرقوم 
الآتي بيان  النقل  اأ�سدية ثابتة ملوكله املرقوم والده املزبور مبوجب كتاب 
تاريخه فيه واأن املدعى عليه املرقوم وا�سع يده على مرتوكات ع�ساف ب�سه 
املذكور وطالبه بذلك من مرتوكات املرحوم ع�ساف ب�سه املزبور �ساإله �سوؤاله 
بينة  املذكور  املدعي  من  فطلب  كله،  لذلك  بالإنكار  فاأجاَب  �سئل  ذلك  عن 
ِعّي املتوج بخط قدوة الق�ساة  ت�سهد له بذلك، فاأبرز من يده كتاب النقل اال�صَّ
مبدينة  ب�سه  حممود  حمكمة  النائب  يحيى  بن  الباقي  عبد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
تاريخه  ل�سنة  املبارك  رم�سان  عا�ص  يف  املوؤرخ  املحمية،  الق�سطنطينية 
ِعّي امل�سار اإليه بوجه الو�سي املزبور، وقراأه  ُه مولنا احلاكم ال�صَّ اأْدَناه، ف�سَّ
ِعّية  ال�صَّ بالبينة  املرقوم  النائب  لدى  ثبت  اأنه  م�سمونه  من  فوجد  بوجهه 
ة املرحوم  امُلَوّكل املرقوم بِذمَّ اأن للحاج م�سطفى  العادلة الزكية املر�سية 
ع�ساف ب�سه خم�سة اآلف غر�ص اأ�سدية كان اأَقرَّ له بها باملدينة املنورة وحلف 
ة املرحوم ع�ساف ب�سه  م�سطفى املرقوم على بقاء جميع املبلغ املزبور بِذمَّ
املومى اإليه، واأن احلاّج م�سطفى املزبور وكل ولده احلاّج عثمان املزبور يف 
ا�ستخال�ص املبلغ املزبور من مرتوكات ع�ساف ب�سه املزبور، وكالة �صعية 
اأحمد  باأن  له  ت�سهد  �صعية  بينة  املرقوم  املدعي  من  وطلب  �صعا  مقبولة 
اأَفْندي كتب كتاَب النقِل بخ�سه وخَتَمُه بخْتِمه املعتاد، واأ�ْسَهدهما على نف�سه 
بذلك واأنهما يعرفان �سفته، فاأح�ص كل واحد من فخر الأعيان يعقوب بن 
حممد من اأهايل الق�سطنطينية املحمية من حملة توجه م�سطفى ب�سه وحممد 
با�سه بن اأحمد من اأهايل مدينة بلغراد)1( ومبجل�ص ح�سن اأَفْندي، و�سهدا بعد 
اأن ا�ست�سهدا اأن اأحمد اأَفْندي ابن عبد الباقي بن يحيى النائب مبحكمة حممود 
امللتحم القامة  الطويل  ال�سيب  املتو�سط  اللون  الأبي�ص  بالق�سطنطينة  ب�سه 

)1( مدينة بلغراض)بلغراد(: هي عاصمة بلغاريا حاليا.
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النَّافذ  ق�سائه  وموطن  حكمه  حمل  يف  وهو  نف�سه  على  اأ�ْسَهدهما  اجل�سد 
الق�ساء والأحكام باملحكمة املزبورة اأنه ثبت لديه م�سمون الكتاب املرقوم 
ًا  ِعيَّ اأَْعاله بالكتاب املرقوم حكما �َصْ اأَْعاله وحكم مبوجبه كما هو م�صوح 
بوجه  �سحيحة  �سهادة  امّلْرِعّي  املعترب  وال�سلوب  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  وقع 
، و�سار الأمر بذلك للقبول  الو�سي املزبور فلم يبُد يف �سهادتهما دافٌع �َصِْعيٌّ
ًا  ِعيَّ ًا وملا ثبت ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صعي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ِعيَّ �َصْ
اأمر الو�سي املرقوم بدفع املبلغ املزبور من مرتوكات ع�ساف ب�سه املزبور 
الو�سي  وذكر  مقبول  ًا  ِعيَّ �َصْ اأمرا  املرقوم  والده  عن  الوكيل  عثمان  للحاج 
املزبور اأن لي�ص حتت يده �سيء من خملفات ع�ساف ب�سه �سوى عقارات، فاأمر 
ِعّي ببيع العقار املخلَّف عن ع�ساف ب�سه املرقوم لوفاء  مولنا احلاكم ال�صَّ
ة  ًا مقبول �صعا حتريراً يف �سابع وع�صين ذي احِلجَّ ِعيَّ الدين املزبور اأمرا �َصْ

احلرام من �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ خليل. 

46/ح2

دعوى 
على ثمن 
ثمانية 

اأذرع جوخ

ة  18ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/27م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيدنا ومولنا الَعاِل  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
والعلماء  اخلطباء  خال�سِة  الإ�سالم،  ق�ساة  قدوِة  امُلَحقِّق،  الفا�سل  ق  امُلَدقِّ
ه الكرمُي  ع َخطُّ ِعّي املوىل يو�سف اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ الأعالم، احلاكم ال�صَّ

باأعايل نظريه، دام اأَْعاله 
ِعّي عن والدته عينى  عى ال�سيُد حممد بن ال�سيد حممد الدم�سقي الوكيل ال�صَّ ، ادَّ
املعروفة باأن �سيد اأحمد الثابت وكالته عنها فيما ياأتي بيانه فيه ب�سهادة 
كل واحد من دروي�ص بن جعفر وحممود اأبي ال�سان الدم�سقيني العارفني بها 
حنا  باأم  املعروفة  جري�ص  بنت  مهاين  على  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّية  ال�صَّ املعرفة 
دعواه  تقرير  وقال يف  ِعّي  ال�صَّ التعريف  فرج  ولد  يو�سف  ابنها  بها  وعرَّف 

عليها: اأن والدته املزبورة كانت باعت املدعى عليها ثمانية اأذرع جوخا 
مناوي�سا ب�سبعة ع�ص غر�سا عددية طالبها بذلك ملوكلته و�ساأل �سوؤالها عن 
ذلك �سئلت فاأجاَبت بالإنكار لذلك كله، وطلب منه بينة ت�سهد له بطبق دعواه 
العظيم  اأن ل بينة له بذلك والتم�ص ميني املدعى عليها، فحلفت باهلل  فذكر 
اأذرع  الثمانية  والدته  ا�سرتت من  ما  اأنها  عي�سى  �سيدنا  على  الجنيل  منزل 
، وملا برز  اجلوخ بالثمن املرقوم، ولي�ص للموكلة قبله حٌق مطلٌق حلٌف �َصِْعيٌّ
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ م�سمون ذلك لدى �سيدنا ومولنا احلاكم ال�صَّ
املدعى  معار�سة  من  وموكلته  املدعي  منع  ًا  ِعيَّ �َصْ حكما  مبوجبه  وحكم 
رْيَراً يف ثامن ع�ص �سهر  ًا حَتْ ِعيَّ عليها املزبورة بغري وجه �صعي، منعا �َصْ

ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله. 
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47/ح1

خمالعة 
اأمراأة من 

اأهايل تقبا 
بدم�سق من 
زوجها من 
اهايل اأبي 

دي�ص

ة  19ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/28م

ِر امّلْرِعّي اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا الَعاِلِ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
والعلماِء  اخلطباِء  خال�سِة  الإ�سالِم،  ق�ساِة  قدوِة  امُلَحقِّق،  الفا�سِل  ِق  امُلَدقِّ
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ الر�سي،  بن  اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم، 
الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، �ساألت احُلْرَمة املدعوة حيو�ص 
بنت ح�سني الدي�سي وعرَّف بها كل واحد من �سقيقها حمد وجمعة بن نا�ص 
ًا اأحمد بن ال�سيخ يو�سف من اأهايل تقبا)1(  ِعيَّ بن م�سغر الدي�سي تعريفا �َصْ
ِعّي عن قبل زوجها حممد بن فواز من اأهايل  من معامل دم�سق الوكيل ال�صَّ
اأبي دي�ص)2( الثابت وكالته عنها يف اخللع الآتي ذكره فيه ب�سهادة كل واحد 
من عبد اللطيف بن علي امل�سيح وعلي بن كمال الدين من اأهايل تقبا ُثُبْوتًا 
ة  ِذمَّ اأن ترباأ  املرقوم على  اأن يخلعها من ع�سمة موكله حممد  ًا على  ِعيَّ �َصْ
موكله لها من موؤخر �سداقها عليه وقدره ع�صة غرو�ص عددية، ومن نفقة 
العدة واأجرة ال�سكن ومن �سائر حقوقها املرتتبة لها عليه قبل الفرقة وبعدها، 
درجة  عن  القا�صين  وعلي  �سبحي  وهم  منها  باأولده  قائمة  تكون  واأنها 
البلوغ، اأجابها اإىل �سوؤالها وخلعها من ع�سمة موكله زوجها حممد املزبور 
ًا، فبموجب ذلك بانت حيو�ص من ع�سمة  ِعيَّ �َصْ العر�ص املرقوم خلعا  على 
ِعّية، فال حتل له اإل بعقد  زوجها املرقوم على العر�ص املزبور البينونة ال�صَّ
احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  ال�صع  بطريقة  جديد  ومهر  جديد 
ة  احِلجَّ ذي  �سهر  ع�ص  تا�سع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ

احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا 
ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الدقاق،  ال�سيخ علي  الديري، مولنا  اهلل  ال�سيخ فتح 

�سيخ خليل الديري، خليل جلبي الرتجمان. 

47/ح2

حما�سبة 
�سبط 
ومبيع 
اأ�سباب 

املرحومة

اأواخر �سوال 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/10م

بنت فخر  لها حامدة  املغفوِر  املرحومِة  اأ�سباِب  يت�سمُن �سبَط ومبيَع  دفرٌت 
ِعّي يف  اأْقرانه حبيب جلبي امُلَتَوّفية بالقد�ص ال�صيف، واملنح�ص اإرثها ال�صَّ
الزعيِم  اآغا  ح�سن  وال�ساِن  الفخِر  اأويل  عمدِة  والأعياِن،  الأكابِر  فخِر  زوِجها 
مبدينِة القد�ِص ال�صيِف بِن املرحوِم م�سطفى بِك، ويف والدتها خديجة بنت 
املرحوم حممد اآغا م�سم�ص، ويف ابنتها فخر املخدرات عابدة خاتون و�ساحلة 

ًا وذلك ِعيَّ خاتون ابنتي ح�سن اآغا املزبور البالغتني العاقلتني انح�سارا �َصْ

)1( تقبا: لم اعثر عليها. وربما يقصد بها قرية سقبا وتقع سقبا داخل غوطة دمشق، جنوب ناحية كفر بطنا تبعد عن 
مدينة دمشق 6 كم وترتفع 650 م عن سطح البحر وتوجد فيها بعض اآلثار القديمة شمال المدينة. تحدها البلدات والقرى 
http:// .التالية: جسرين - افتريس - حمورية - حزة، ومن الغرب ناحية كفر بطنا ويقدر عدد سكانها ب 36 ألف نسمة

ar.wikipedia.org/wiki
)2( قرية ابي ديس: تقع شرق القدس قرب العيزرية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص92.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املغفور لها 
حامدة بنت 
فخر اأْقرانه 

حبيب 
جلبي 

َية  امُلَتَوفِّ
بالقد�ص 
ال�صيف

ِعّية عن قبل  ال�صَّ اآغا املزبور بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة  مبعرفة ح�سن 
ابنتيه املزبورتني ح�سبما وكلتاه باملجل�ص يف ذلك وعرف بهما خاإلهما فخر 
اأْقرانه مراد بك وعمر بك، ولدي حبيب جلبي، ومبعرفة الرجل املدعو حممود 
الأم املزبورة ح�سبما  ِعّي عن قبل خديجة  ال�صَّ الوكيل  اأبي زرعة  بن حممد 
باملجل�ص،  منه  يخ�سها  ما  قب�ص  يف  عنها  العرتاف  ويف  ذلك،  يف  لته  وكَّ
وب�سهادة ال�سهود كل واحد من ولديها مراد بك وعمر بك املزبورين تعريفا 

ه باأعاليه: منها:  ع َخطُّ ًا �سدر ذلك لدى قدوة الق�ساة واحلكام امُلَوقَّ ِعيَّ �َصْ
اأزرق:  جوديل  3غرو�ص،  قرقومي:  خمدة  3غرو�ص،   :3 عدد  خممل  خمدة 
3غرو�ص،   :2 15م�صية، جوديل قرقومي: 4غرو�ص، خمدة �سغرية بغدادي 
خمدة بغدادي: غر�ص، حنيكك اأحمر: 4غرو�ص، ب�ساط اأحمر 4غرو�ص، طنجرة 
واباريق نحا�ص: غر�ص،  14غر�ص، ط�ست   :10 نحا�ص: غر�ص، �سحن نحا�ص 
غر�ص،   :3 نحا�ص  �سنية  3غرو�ص،  نحا�ص:  �سنية  غرو�ص،   3 حمام:  ط�ست 
حلاف  غر�ص،  �سينية:  جان  �سغرية  طا�سة  م�صية،   10 نحا�ص:  �سمعدان 
3غرو�ص،  اأزرق بغدادي:  اأحمر بغدادي: غر�ص، حلاف  بغدادي: غر�ص، حلاف 
 :3 اأحمر  خممل  خمدة  5غرو�ص،   :3 اأزرق  فرا�ص  3غرو�ص،  بغدادي:  حلاف 
8غر�ص، بقجة مزرك�سة: 7غرو�ص، خمدات خممل 10: 6غرو�ص، اأطل�ص وزردية 
مزرك�سة باأزرار 13: 8غرو�ص، اأطل�ص اأ�سفر باأزرار ف�سة 9: 3غرو�ص، كمخة 
حمراء باأزرار ف�سة مطلي 9: 6غرو�ص، قنباز درايا: 3غرو�ص، لبا�ص مزرك�ص 
زنار  15م�صي،  فهوة:  حمرمة  غر�ص،  وردي:  درايا  �ستان  2غر�ص،  وردي: 
3غرو�ص،  5م�صي، طاقية زربات:  اأبي�ص: غر�ص، حمرة:  ازار  حرير: غر�ص، 
�ص�سف:  2غر�ص،   :5 عبق  الألوان  خمتلفة  خديدات  3غرو�ص،  خ�صاء:  بردا 
2غر�ص، حلاف اأخ�ص: 2غر�ص، �سندوق قا�ساين: 15م�صية، �ستارة: غر�ص، 
غر�ص  ذهب:  خات  غر�ص،  �سيني:  �سغار  �سحون  غر�ص،   :15 كبار  زبادي 
عق�ص ف�سة مك�ص: غر�ص، ... �سغرية �سيني: 20 م�صية، فنجان قا�ساين 4: 
م�صية، زبدية مك�سورة �سيني كبرية 20م�صية، مق�ص خ�سب 3: 3م�صي 
زبدية �سغرية �سيني: 3 م�صي، علبة حمراء 3: 5م�صية، قنباز: 5م�صي، 
�ص�سف ابي�ص: 5م�صية، من�سفة حمام: غر�ص، حيا�سة ف�سة: 20م�صية، 

ىة: 100غر�ص مر�ص ف�سة: 3غرو�ص، موؤخر �سداق ُمَتَوفَّ
جميعه: 255غر�ص

18غر�سا، ر�سم ق�سمة:  ظهر منها: جتهيز وتكفني وبناء وا�سبوع وغري ذلك: 
30 م�صية اأجرة قدم: ر�سم دفرت:  85 م�صية،  55م�صية، خرج ق�سمة: 

بلغ: 31غر�سا للق�سمة على الوراث: 224 غر�سا
ح�سة الزوج املزبور بحق الربع: 51غر�سا ح�سة الأم بحق ال�سد�ص: 34غر�سا، 

ح�سة البنتني بحق الثلثني: 136غر�سا
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وقب�ص الزوج املزبور ما خ�سه وخ�ص ابنتيه موكلتيه املزبورتني باعرتافه 
بيدها  خ�سها  ما  املزبورة  امُلَوّكلة  الأم  وقب�ست  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك 
رْيَراً يف اأواخر �سوال �سنة  ًا حَتْ ِعيَّ باعرتاف وكيلها املزبور العرتاف قب�سا �َصْ

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
القد�ص  الق�سام مبدينة  مثال: حرر هذا الدفرت مبعرفة الفقري هلل تعاىل رجب 

ال�صيف
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، كاتبه. 

48/ح1
دعوى 

على اأمالك 
وقفية

15جمادى الثانية 
�سنة 1081هـ/ 

1670/10/29م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَِّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا الَعاِل  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  علي  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  ِق  امُلَحقِّ ِل  الفا�سِ ِق  امُلَدقِّ
الكرمي باأعلى نظريه دام اأَْعاله ادعى كل واحد من ح�سني وح�سن ولدي �سالح 
اأهايل مدينة �سيدنا اخلليل عليه  اأحمد اجلعربي من  القادر بن  الغزال وعبد 
ِعّي على وقف جده علي اللوية احلا�ص  ال�سالم على اأحمد النجار الناظر ال�صَّ
يف  اجلاري  من  اأن  عليه  دعواهما  تقرير  يف  وقال  ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ص  معه 
ِعّي جميع  وقف جدهم الأعلى لأمهم علي اللويه احلا�ص معه باملجل�ص ال�صَّ
َحلَّة )...( �سكن املدعى عليه املرقوم  الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ
ولها �سهرة يف حملها تغني عن و�سفها وحتديدها واأن الوقف املزبور الآيل 
اإليهم الآن، يكون ح�سني وح�سن ولدي رقية بنت ال�سيخ حممود بن فاطمة بنت 
علي اللويه الواقف املرقوم وعبد القادر بن األفية بنت ال�سيخ حممود بن الفتح 
بن علي اللوية الواقف املرقوم واأن الوقف املرقوم الآيل اإليهم انح�ص فيهم 
املزبورة  الدار  يده على  املرقوم وا�سع  واأن املدعى عليه  ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�سارا 
، وطالبوه برفع يده عنها جلهة  اجلارية يف الوقف املرقوم بغرِي وجٍه �صعيٍّ
لي�ص  باأن  بالإنكار  اأجاب  �سئل  ذلك  عن  �سوؤالهم  )�ساألوا   ... املذكور(  الوقف 
امُلَوّكلني املزبورين من ذرية الواقف ولي�ص لهم ن�سب مت�سل به واأنه مت�صف 
يف الدار املزبورة مدة �سبعة ع�ص �سنة �سابقة على داريه اأْدَناه، واأنها اآلت اإليه 
ِعّي  بعد موت ابن عمه والده احلاّج علي اللويه وت�صف فيها بالطريق ال�صَّ
ول�ستحقاق مبوجب تقرير �صعي �سادر عن �سدر املوايل بدر �سماء املعايل 
واأنه ل يعار�سه  �سابقا،  ال�صيف  القد�ص  زاده قا�سي  اأَفْندي ع�ساقي  حممد 
اأحد يف ذلك املدة املزبورة واأبرز من يده املدعى عليه املرقوم فتوى �صعية 
من ح�صة �سيخ الإ�سالم ال�سيخ خري الدين مفتي رملة فل�سطني من ن�سه: ما 
ال�سلطان ن�صه اهلل تعاىل  الإ�سالم فيما لو ح�ص  قول مولنا �سيخ م�سايخ 
الدعاوي املتعلقة بالوقف هل ُيبقي دعاوي الوقف داخلة يف عمومه �سماع 
كل دعوى م�سى عليها خم�سة ع�ص �سنة... ح�صة ال�سلطان ن�صه اهلل تعاىل 
على  م�سى  ما  قبل...  املنوعات  عموم  يف  داخلة  الوقف  دعاوي  ُيبقي  هل 

خم�سة ع�ص �سنة واحلال ما ذكر فيه اجلواب ولكم الثواب، 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

فاأجاَب �سيخ الإ�سالم من عمد الكون والتوفيق والعون نعم يدخل يف عموم 
اإهذا ولغي وباطل، واحلال هذه واهلل �سبحانه  املنوعات فال يتبع �سماعها 
ِعَن  َر بوجه امُلدَّ وتعاىل اأعلم وكتبه الفقري �سدر الدين بن اأحمد الأزهري وَقرَّ
تاريخ  على  حرَّر  ِعّي  ال�صَّ احلاكَم  اأن  ثم  ًا،  ِعيَّ �َصْ دافعا  يبُد  فلم  املزبورين 
ة املرقومة فوجد تاريخها يف حادي ع�ص �سفر اخلري ل�سنة اأربع و�ستني  احِلجَّ
ِعَن  ة م�سى عليها �سبعة ع�ص �سنة فعند ذلك منع امُلدَّ اأن احِلجَّ واأَْلٍف، فوجد 
ملنع  املزبورة  املدة  عليها  م�سى  اأن  بعد  الدعوى  ي�سمع  ل  باأن  املزبورين 
�سحيحني  وتعريفا  ًا  ِعيَّ �َصْ منعا  الدعوى  هذه  مثل  �سماع  ال�سلطان  ح�صة 
رْيَراً يف خام�ص ع�ص جمادى الثانية ل�سنة اإحدى  �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح. 

48/ح2
و�سي 
�صعي 

على ولده

19ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 

1671/30/29م

 ، ِعيُّ ال�صَّ الأنام، احلاكُم  الإ�سالم، ذخُر ولِة  َر مولنا و�سيُِّدنا فخُر ق�ساة  َقرَّ
الكتاب  هذا  حلامل  نظريه  اأعال  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  رجب  الق�ساُم 
حممد  بن  با�سه  اأحمد  اأْقرانه  فخُر  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي،  ال�صَّ
من  رزقه  الذي  ولده  على  ًا  ِعيَّ �َصْ و�سيا  ال�صيف  القد�ص  بقلعة  الينكجري 
َية اإىل رحمة  زوجته احُلْرَمة املدعوة �سلطانة بنت احلاّج اأحمد العبوي امُلَتَوفِّ
الإرث  ح�سبه  ما  ل�سبط  البلوغ  درجة  عن  القا�ص  حممد  املدعو  تعاىل  اهلل 
ِعّي من قبل والدته املزبورة، ويتعاطى ما فيه احلظ واملنفعة وامل�سلحة  ال�صَّ
ِعّية  ال�صَّ املت�صفات  و�سائر  وعطاء  واأخذ  و�صاء  بيع  من  املزبور  للقا�ص 
العائد نفقتها على القا�ص املزبور واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا 
ِعّي امل�سار اإليه احلاّج اأحمد العبوي جد القا�ص املزبور  ون�سب احلاكم ال�صَّ
يفعل  ل  املزبور  الو�سي  اأن  بحيث  املزبور  القا�ص  على  ًا  ِعيَّ �َصْ ناظر  لأمه 
واأَِذَن لهما  الناظر املرقوم،  اإلَّ مبعرفة  القا�ص  جزئيا ول كليا من م�سالح 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ بتعاطي جميع ذلك ن�سبا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني ُثُبْوتًا �َصْ

تا�سع ع�ص ذي القعدة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

49/ح1

تعيني 
اأجرة 

لو�سي 
على قا�ص

ة  19ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/29م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا قدوِة  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
رجب  الع�سكري  الق�ساِم  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأنام،  ولِة  ذخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
فخُر  ح�ص  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
الأكابر والعيان، عمدُة اأويل الفخر وال�سان، حممُد اآغا بن م�سطفى املن�سوب 
بيد  �صعية  حجة  مبوجب  ال�سام  بدم�سق  الع�سكري  الق�سام  قبل  من  و�سيا 
حممد اآغا املزبور ومقيدة بال�سجل املحفوظ مبحكمة القد�ص ال�صيف يف يوم 
تاريخه اأْدَناه على امل�سونة والدرة املكنونة ماه منور خان يتمة املرحوم
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اأمري الأمراء الكرام ع�ساف ب�سه اأمري احلج ال�صيف وحمافظ القد�ص ال�صيف 
اإىل م�ساريف  يحتاج  اأنه  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  وذكر ملولنا  �سابقا 
الب�سه امل�سار  اأمالك  القا�صة املزبورة ويف بيع  وموؤونة بالتقدي مب�سالح 
ِعّي امل�سار اإليه اأن يعني له  اإليه واإيفاء الديون وطلب من مولنا احلاكم ال�صَّ
ع اأَْعاله ملحمد  ِعّي امُلَوقَّ ما يكفيه نظري ذلك فعند ذلك عني مولنا احلاكم ال�صَّ
اآغا املزبور نظري خدمته مدة اقامته وخدمته يف بيع و�صاء عقارات املرحوم 
ع�ساف ب�سه، وتقيده وحت�سيل خملفاته ووفاء ديونه مدة مائة يوم ت�سي 
يتناولها من مرتوكات  �سبعة قطع م�صية،  يوم  اأْدَناه عن كل  تاريخه  من 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم  ع�ساف ب�سه املزبور. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا مقبول من حممد اآغا املزبور قبول  ِعيَّ عليه ملحمد اآغا املزبور بذلك اإذنا �َصْ

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف تا�سع ع�ص ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى. 

دعوى على 49/ح2
اإرث �صعي

ة  10ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/19م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا افتخار  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ق�ساة الإ�سالم، ذخر ولة الأنام، عمدة العلماء الأعالم، حالَّل م�سكالت الأنام، 
مميز احلالل عن احلرام، خادم �صيعة امل�سطفى عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، 
ه الكرمي باأعايل  ع َخطُّ ِعّي، املوىل يو�سف اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ احلاكم ال�صَّ
املرحوم  بن  جلبي  حممد  وامُلَحرِّرين  الكتَّاب  فخر  ح�ص  اأَْعاله،  دام  نظريه 
ِعّي عن قبل ال�ست �سفية بنت خليل ب�سه،  ال�سيخ اأحمد الدم�سقي الوكيل ال�صَّ
الآتي  الدعوى  يف  بيانه  ياأتي  فيما  عنها  وكالته  الثابت   )...( املرحوم  بن 
بيانها فيه، مبوجب حجة �صعية موؤرخة يف ع�صين ذي القعدة ال�صيفة �سنة 
تاريخه اأْدَناه ال�سادرة لدى فخر النواب اأحمد خليفة احلكم العزيز باملحكمة 
العونية بدم�سق ال�سام املحمية الثابتة امل�سمون ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ 
معه  واأح�ص  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بكر  اأبي  وولده  اخلطيب  اأمني  ال�سيخ  بن  زكريا 
باأبي  املعروف  احلريري  ف�سول  ولد  ميخائيل  اأنه  وادعى  ن�صانيا،  رجال 
واحد  كلِّ  عن  وكفالة  نف�سه  عن  اأ�سالة  املزبور  ملوكله  بذمته  واأن  عكيكه، 
اخلباز  الغزي  يعقوب  ولد  ونقول  اخلباز  حطب  اأبي  عي�سى  ولد  يو�سف  من 
ولد  وحنا،  اخلباز  الغزي  ميخائيل  ولد  واليا�ص  النجار  نقول  ولد  وميخائل 
وفرج  الغزي  الكعكاين  �صكي�ص  ولد  وجرج�ص  الطواقي  الغاز  فتوح  يون�ص 
بن بطر�ص اخلباز، وحنا ولد ق�سطنطني الغزي الطواقي وجرج�ص ولد زياده، 
وماهر البطار، وبطر�ص بن عي�سى الغازي، ويعقوب ولد فرج الأمني الغزي، 
اإبراهيم اخلباز، وحنا ولد اليا�ص  ونعم ولد اليا�ص الغزي الطباخ، وحنا ولد 
الغازي العتال البالغ احللم، وفرج بن �سحادة الغزي، ون�ص اهلل ولد �سكرك�ص
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الباغ احلال، و�سليبة ولد فرج اخلباز و�سحادة بن طفلي�ص اخلباز الن�صاين، 
قدره  مبلغا  تاريخه  يوم  معامل  يف  اجلارية  العددية  الف�سية  الغرو�ص  من 
والدها  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرث  األيها  ذلك  واآل  ف�سية،  غر�ٍص  ثمامنائِة 
رة باملحكمة الكربى بدم�سق املحرو�سة  ار امل�سطَّ املزبور مبوجب حجة الأَقرَّ
املوؤرخة يف ثامن �سهر حمرم احلرام ل�سنة ت�سع و�سبعني واأَْلٍف ال�سادرِة لدى 
عبد احلكيم اأَفْندي خليفة احلكم العزيز باملحكمة الكربى �سابقا، واأن املبلغ 
ملوكلته  بذلك  وطالبه  وكفالة  لة  اأ�سْ املزبورة  ملوكلته  بذمته  باٍق  املزبور 
املذكورة �ساأل �سوؤاله عن ذلك، �سئل فاأجاَب بالنكار لذلك كله، واأنه لي�ص هو 
املدعى عليه؛ لأن ميخائيل ولد نقول لي�ص ا�سمه واأنه مقيم بالقد�ص ال�صيف 
املهلة  وطلب  ذلك  له  ت�سهد  بينة  املدعي  من  فطلب  �سنة،  ع�ص  �ستة  مدة 
لإح�سار بينة مب�سي خم�سة اأيام فاأمهل، ثم بعد م�سي املهلة ح�ص وذكر اأْن 
ِعّي  ِعّي، وملا تاأمل مولنا احلاكم ال�صَّ ل بينة لديه واإْثبات ذلك بالطريق ال�صَّ
يف ذلك تاأمال وافيا عرف املدعي املزبور اأنه مينع من معار�سة املدعى عليه 
ة  ًا حتريا يف ع�ص ذي احِلجَّ ِعيَّ ِعّي ب�سبب ذلك منعا وتعريفا �َصْ بالطريق ال�صَّ

احلرام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى.

50/ح1

حما�سبة 
�سبط 

مرتوكات 
املرحوم 

فخر اأْقرانه 
ف�سل اهلل 

بك بن 
املرحوم 
ال�سيخ 
يو�سف 

اخلزرجي 
ى  امُلَتَوفَّ

يف القد�ص 
ال�صيف

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/13م

دفرٌت يت�سمُن �سْبَط مرتوكاِت املرحوِم فخِر اأْقرانه ف�سِل اهلل بك بن املرحوِم 
اإرُثُه  واملنح�ِص  ال�صيِف،  القد�ِص  يف  املتوفى  اخلزرجي  يو�سِف  ال�سيِخ 
الُثمن،  بحق  بك  اإبراهيم  املرحوم  بنت  زاهدَة  ال�سِت  زوجِته  يف  ِعيُّ  ال�صَّ
ِه ال�ست خري بنت املرحوم قدوة اخلطباء الكرام ال�سيخ حممد جماعة  ويف اأمِّ
القد�ص  يف  ى  امُلَتَوفَّ وهو  الباقي،  بحق  الباقي  عبد  ابنه  ويف  ال�سد�ص،  بحق 
والدته  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص  الق�سمة،  وفعل  والده  وفاة  بعد  ال�صيف 
زاهدة الزوجة املزبورة بحق الثلث، ويف عمه فخر الأماجد املَكْرمني عمدة اآل 
عبد مناٍف املوقرين ال�سيد خليل اآلي بك ال�سباهية بالقد�ص ال�صيف، حال 
ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  الباقي  بحق  اخلزرجي  علي  اخلالن  وزين  ان  الأَقرَّ وزبدة 
الأعيان  وزبدة  ان  الأَقرَّ قدوة  مبعرفة  ب�سه  وعلي  خليل  ال�سيد  مبعرفة  وذلك 
ِعّي عن قبل  ال�صَّ الوكيل  اآغا  الأكارم ح�سن  م�سطفى بك بن املرحوم نخبة 
ال�ست زاهدة، ح�سبما وكلته باملجل�ص، وعرف بها فخر ال�سادات الكرام ال�سيد 
علي بن املرحوم ال�سيد جمال الدين مع من جاز تعريفه بها �صعا ومبعرفة 
ال�ست خري وعرف بها فخر اأْقرانه حممد بك بن عمدة الأعيان م�سطفى الزعيم 
قني احلاكم  ًا �سدر ذلك لدى �سدر املدر�سي عمدة امُلَدقِّ ِعيَّ و�سقيقها تعريفا �َصْ

ه الكرمي اأهله.  ع َخطُّ ِعّي الق�سام امُلَوقَّ ال�صَّ
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اأطل�ص حلبي3 ذراع: غر�ص، م�سكية3: غر�ص، بجمع �سكر3: غر�ص، راأ�ص �سكر: 
15م�صية، �سبط ذهب: 13م�صية، �ص�سف: 2غر�ص، جوديل 3: 7م�صية، 
2م�صية، كتان:  12غرو�ص، عراقية:   :6 15م�صية، عراقية جوخ  زعفران: 
جوخ  عباءة  8غرو�ص،  �سوري:   ... 10م�صية،  و�ص�سف:  كي�ص  10م�صية، 
ب�ست  4غرو�ص،  اأ�سفر:  عتابايل  7غرو�ص،  ميني2:  حلاف  8غرو�ص،  حمراء: 
كهنه:   ... 5غرو�ص،  مق�ص:  و3م�صي،  2غر�ص  �سري2،  9م�صي،  كهنه2: 
بي�ساء:  وك�سه  غر�ص،  كهنه:  �سقف  و3م�صي،  2غر�ص  كهنه:  مرج  غر�ص، 
2غر�ص، كتانه: 3غرو�ص، ومقدم: 10م�صية، برده: 4غرو�ص، قفل: 9م�صي، 
2غر�ص،  كهنه:  اأحمر  �سنجري  30م�صي،  قاوق:  16غر�ص،   :3 اأحمر  جوخ 
2غر�ص،  اأحمر:  4غرو�ص، جوخ  3غرو�ص، عباءة حمراء:  اأحمر:  اي�سا �سنجري 

خام خدمة: 3م�صي، ابريق قهوة: 3غرا�ص، ابريق نحا�ص: 12غر�سا، 
�سحن نحا�ص كعب: 4م�صية، �سحن: غر�ص، علبة: 10م�صي، ... 15غر�سا، 
حلاف ميني اأزرق: 5غرو�ص، ثمن 5قراريط من املهرة امل�سرتكة: 10غرو�ص، 
املهرة  من  3قراريط  5غرو�ص،  وال�سيخ:  �صكة...  املهرة  من  5قراريط  ثمن 
جلب:  غنم  ثمن  10غر�سا،  ُكُه:  ُي�ْصِ ومن  اأَفْندي  الوفا  اأبو  مولنا  بالعيزرية 
80 غر�سا،  الق�ساب:  اإ�سماعيل  ة حممد بن  الذي كان بِذمَّ الدين  126غر�سا، 

ن�سب اطل�ص ازرق: 52غر�سا و6م�صي
يكون جمموعه: 418 

ى مزبور: در  ى وبيد الفالحني مبوجب دفرت متوفَّ الغالل املوجودة بدار امُلَتَوفَّ
ة فالحني 170 جرة عنها: 150 غر�سا، حنطة 127 مد: منها: بدار �سوره:  ِذمَّ
3غرو�ص  12مد:  59 غر�سا، كر�سنة  71مد عنها  66مد ومنها بيد فالحني 

فالحني  بيد  28مد  ومنها  80مد  ى  ُمَتَوفَّ بدار  منها  مد،   108 �سعري 
عنها25غر�سا، خمن احلنطة وال�سعري والكر�سنة 237 غر�سا

جمموع: 655
تخمني  ِعّي:  ال�صَّ بالوجه  باعرافه  وديون  املزبور  ى  ُمَتَوفَّ م�ساريف  ب�ساأن 
وتكفني ولوازم: 30غر�سا، �سقائن وطعامية وغريه: 10غرو�ص، �سح و�سدقات 
واحالل �سالة وا�سبوع: 14غر�سا، وفاء موؤخر �سداق زوجة: 40غر�سا، وفاء 
دين ال�سيد مو�سى: 40غر�سا، وفاء دين احلاّج فخر الدين 71غر�سا وفاء دين 
عبد النبي املحت�سب باعرتافه: 69 غر�سا، وفاء دين طائفة نا�صى الأرمن 
 80 25غر�سا و6م�صي، وفاء دين طائفة ن�سارى الفرجن اي�سا  باعرتافه: 
15غر�سا،  بلكبا�سي  النبي  عبد  دين  وفاء  8غرو�ص،  �سعري:  ،اي�سا  غر�سا، 
اللحام:  رم�سان  دين  وفاء  36م�صي،  غ�سية:  بن  �سالح  ال�سيد  دين  وفاء 
ال�صاج  دين  وفاء  17م�صية  البيطار:  ح�سن  احلاّج  دين  وفاء  21م�صي، 
الرومي: : 8 م�صي، اأجرة كيال: 3م�صي، ر�سم ق�سمة وخرج: 30م�صي،
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امُلّعنيَّ  بلغ  15م�صي،  واأجرة كاتب وغريه:  ر�سلية  30م�صي،  اأجرة قدم: 
والديون 406 غرو�ص

ق�سمة للوراث: 249 غر�سا
الثمن  بحق  زوجها  من  90غر�سا  املزبورة:  الزوجة  زاهدة  ال�سيدة  ح�سة 

582 اأمها  31غر�سا وبحق الثلث من 
ح�سة ال�سيدة خريى الأم املرقومة بحق ال�سد�ص 412

ال�سيد خليل واأخوه علي بك املزبوران �سوية بينهما1172
رْيَراً يف اأواخر �سهر ربيع الثاين �سهوِر �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف، حرَِّر هذا  حَتْ
الدفرت مبعرفة الفقري هلل تعاىل رجب الق�سام بالقد�ص ال�صيف مبهره املعتاد 

عفى عنه
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ال�سيخ اأحمد. 

51/ح1
�صاء دار 

بخط �صف 
الأنبياء

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأَفْندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ُه باأعايل نظريه. ا�سرتت فخُر املخدرات تاج امل�ستورات كل�ستان  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ِق  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ خاتون، بنُت عبد اهلل اأم اأولد مولنا و�سيِدنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
فخِر املدر�سني الكرام، عمدة اخلطباء العظام يو�سف اأَفْندي بن املرحوم �سيخ 
اللطفي مبالها لنف�سها دون غريها، وعرَّف بها  اأَفْندي  الدين  الإ�سالم ر�سي 
ًا من �سيدنا ومولنا يو�سف اأَفْندي امل�سار  ِعيَّ احلاّج حممد احللبي تعريفا �َصْ
ِعّي عن وجِه  اإليه، فباعها ما هو له وجاٍر يف ملكه ومنتقٌل اإليه بالإرث ال�صَّ
ة احلرام ل�سنة اأربع وخم�سني واأَْلٍف، �سادرة  ال�ستبداِل يف �سابع ع�ص ذي احِلجَّ
لدى مولنا فخر املوايل الكرام حممد اأَفْندي القا�سي بالقد�ص ال�صيف �سابقا، 
ويده وا�سعة على ذلك، باقية م�ستمرة م�ستقرة دون املعار�ص واملنازع له يف 
ذلك وذلك جميع الدار الكائنة مبدينة القد�ص ال�صيف بخط �صف الأنبياء)1( 
اأحد ابواب امل�سجد الأق�سى ال�صيف امُل�ْسَتِملة الدار املذكورة على بيٍت وايواٍن 
قدمي ومرتفق وابواب حديد اأن�ساأه البائع امل�سار اإليه، و�سهريج معد جلمع ماء 
ال�ستية ومنافع ومرافق وحقوق �صعية املحدودة قبلة باملدر�سة امللكية

)1( خط شرف األنبياء: يقع شمال المسجد األقصى.
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و�صقا زقاٌق غري النَّافذ، ومنه بابها وتام املدر�سة الزمنية، و�سمال زقاٌق 
، وغربا املدر�سة ال�سعردية)1(  النَّافذ، ومنه طريق املدر�سة ال�سعردية  غري 
اإليه،  ون�سب  به  عرف  وما  ومنافعه  وحدوده  وطرقه  ذلك  حقوق  بجميع 
قدره  بثمن  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعا  لذلك  هو  حق  وبكل 
البائع  العددية خم�سون غر�سا ثمنا حال مقبو�سا بيد  الف�سية  الغرو�ص  من 
ة امل�سرتي املزبور  ِعّي وُبرَِّئْت ِذمَّ اإليه باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ امل�سار 
ِعّي  ِعّية بالطريق ال�صَّ من جميع الثمن املرقوم ومن كلِّ جزء منه الرباءة ال�صَّ
باإيجاب �صعي وقبول  ذلك  بينهما يف  البيع  وا�ستيفاء و�سدر  براءة قب�ص 
ِعّية والتعرف  مرعي وت�سلٍُّم وت�سليٍم من بعد الروؤية واملعرفة واملعاينة ال�صَّ
بالأبدان عن ترا�ٍص بينهما ح�سبما كان يف ذلك من ذلك ف�سماٌن لزٌم �صعا 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا 
ة ال�صيفة احلرام ل�سنة  رْيَراً يف اأواخر ذي احِلجَّ امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �صعيا حَتْ

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، الديري ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

51/ح2

حما�سبة 
�سبط 

مرتوكات 
املرحوم 
احلاّج 

عي�سى بن 
حموده 
ى  امُلَتَوفَّ
بالقد�ص 
ال�صيف

د. ن

ى  امُلَتَوفَّ حموده  بِن  عي�سى  احلاّج  املرحوِم  مرتوكاِت  �سبَط  ُن  يت�سمَّ دفرٌت 
بالقد�ِص ال�صيِف، وامُلنح�ِصِ اإرثه يف زوجته فاطمة بنِت ال�سته عبد القادر 
بن احلاّج ح�سن احلالق، ويف اأولد اأخيه وهم: �سعبان البالغ العاقل وخليل 
بح�سور  وذلك  ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  البلوغ  درجة  عن  القا�صين  و�ساهني 
املزبور يف  القادر  ال�سته عبد  ابن  اأخيها حممد  املزبورة وتوكيلها  الزوجة 
والأخذ  وال�صاء  البيع  ويف  املرقوم  زوجها  برتكة  املتعلقة  اأمورها  جميع 
احلكام  اإىل  واملرافعة  واجلدال  واملخا�سمة  والإي�سال،  والقب�ص  والعطاء 
ًا،  ِعيَّ اأويل الأف�سال وكالة مطلقة يف ذلك، مقبولة من حممد املزبور قبول �َصْ
ًا ومبعرفة �سعبان  ِعيَّ اأخواها �سقيقاها �سالح وح�سن تعريفا �َصْ وعرَّف بها 
املزبور وحممود بن حممد الر�سامة املن�سوب و�سيا من قبل مولنا احلاكم 
ومبعرفة  ًا  ِعيَّ �َصْ ن�سبا  املزبورين  القا�صين  و�ساهني  خليل  علي  ِعّي  ال�صَّ
ع  ِعّي الق�سام امُلَوقَّ ر�ستم الأمني �سدر ذلك لدى قدوة املدر�سني احلاكم ال�صَّ

عليه نظريه. 

)1( المدرسة األسعردية: بنيت حوالي سنة 760ه/1368م وآقفها الخواجة مجد الدين الغني بن سيف الدين أبي بكر 
يوسف األسعردي في ربيع األول سنة 770ه/1368م وتقع شمال الحرم القدسي. العارف، عارف. المفصل في تاريخ 

القدس، ص387.
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ى، متفرقات:  الأ�سباب املخلفة عن امُلَتَوفَّ
نحا�ص:  قهوة  ابريق  43م�صية،  حنطة:  3مد  90م�صية،  نحا�ص:  طبق 
طنجرة  72م�صية،  زيت:  بها  جرى  10م�صية،   :3 اذرية  13م�صية، 
22م�صية،  نحا�ص:  مبخرة  6م�صية،  نحا�ص:  �سحن  27م�صية،  نحا�ص: 
�سحون  432م�صية،  قطن:  علج  دولب  34م�سالية،  نحا�ص:  مبخرة 
8م�صية،  خ�سب:  باطية  9م�صية،  نحا�ص:::::  بقرق  76م�صية،  نحا�ص: 
25م�صية،  بي�ساء:  �سابه  182م�صية،  ب�ست:  18م�صية،  نحا�ص:  طوى 
13م�صية،  نحا�ص:  حمقن  19م�صية،  حديد:  قدوم  14م�صية،  �سا�ص: 
3م�صية، خمارز3 �سكني وملعقا:  6م�صية، مق�ص حديد:  �سندوق خ�سب: 
182م�صية، خردة حديد: 3م�صية، ...: م�صية، علبة خ�سب: 32م�صية، 

خردة وقالب: 42م�صية، قطن بق�صه قنطار: 24ن م�صية 
املجموع: 835م�صية

ى مبوجب م�ساطري الديون التي للُمَتَوفَّ
6غرو�ص،  اأبي اخلري:  ة خري الدين بن  6غرو�ص، در ِذمَّ ة يو�سف حداد:  در ِذمَّ
ة ح�سني  ِذمَّ 6غرو�ص، در  ة قويدر:  ِذمَّ 6غرو�ص، در  ة عبيد بن عفيف:  ِذمَّ در 
ة حممد بن  6غرو�ص، در ِذمَّ ة �سال بن �سليمان:  6غرو�ص، در ِذمَّ بن عفيف: 
ة  ِذمَّ در  6غرو�ص،  احلموي:  علي  بن  اأحمد  ة  ِذمَّ در  35غر�سا،  احلموي:  علي 
15غر�سا  �سليمان عمريه:  بن  ة حممود  ِذمَّ در  18غر�سا،  فاتوله:  بن  عو�ص 
ة رم�سان  ة ال�سيد عبد الرحمن ال�سويل: 17غر�سا، در ِذمَّ و2 م�صي، در ِذمَّ
ةحجازي  ة اإبراهيم بن عالء الدين: 12غر�سا، در ِذمَّ العبوي: 5غرو�ص، در ِذمَّ

بن �سلفو�ص: 6غرو�ص
جميعه: 150 غر�سا و2م�صي 

َحلَّة باب حطة  ى: تخمني دار بالقد�ص ال�صيف مِبَ الأمالك املخلفة عن امُلَتَوفَّ
ة 1063: 43غر�سا،  تاما مبوجب حجة �صعية موؤرخة يف 26ذي احِلجَّ

تخمني حاكورة باملحلة املزبورة و�سهريج: 63غر�سا، تخمني َكْرم باأر�ص 
ال�صارة: 25غر�سا جميعه: 131غر�سا

غرو�ص  وت�سعة  اربعمائة  الأمالك  وتخمني  والديون  الأ�سباب  ثمن  جميع 
409غرو�ص

ظهر من ذلك: جتهيز وتكفني وع�ساء و�سبح وغري ذلك: 15م�صية: ر�سم ق�سمة: 
30م�صية،  و�ساية:  حم�سول  136م�صية،  ق�سمة:  خرج  409م�صية، 
كاتب:  30م�صية،  اأمني:  20م�صية،  ق�سام:  30م�صية،  وكالة:  حم�سول 
ر�سول:  20م�صية،  دكان:  اأجرة  20م�صية،  اأ�سباب:  دللني  30م�صية، 

16م�صية 5م�صية، عدا يوم ال�سبط وخرج:  6م�صية، حمالني: 
جميعه: 1270م�صية
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عنه43غر�سا و10م�صية
وذلك بعد تخمني الأمالك والديون التي بالذمم: 381غر�سا

فامل�صوف زائٌد عن ثمن املبيعات 435م�صية منها للو�سي: 105 ومنها 
لوكيل الزوجة: 330

اأَْعاله وتق�سم  الزائدة  اأن يظهر منها امل�سارف  اإىل  وابقيت الأمالك والديون 
ة  رْيَراً يف رابع وع�صين ذي احِلجَّ ِعّية حَتْ بني الوراث على حكم الفري�سة ال�صَّ

احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
حرر هذا الدفرت مبعرفة الفقري اليه تعاىل رجب الق�سام مبدينة القد�ص ال�صيف 

مبهره املعتاد عفى عنه

52/ح1

ترميم 
و�سيانة 
املدر�سة 
املنجكية

ة  26ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/5م

ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  ف�سُله،  دام  الر�سي  اأَفْندي  يو�سف  مولنا  لدى 
عمدِة  الكراِم  املدر�سني  قدوِة  ومولنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ 
ُه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل امُلَوقَّ العلماِء الأعالِم خال�سِة اخلطباِء الفخاِم، احلاكِم ال�صَّ
الأعالم عمدة  العلماء  دامت ف�ساِئُله ومعاليه، ح�ص قدوة  باأعاليه،  الكرمُي 
الإ�سالم،  م�سايخ  �سيخ  الفخام،  والأ�سوليني  النحاة  زبدُة  الكرام،  املدر�سني 
املحمية،  ال�صيف  بالقد�ص  ال�سافعية  ال�سادة  مفتى  اأَفْندي،  يا�سني  مولنا 
ال�صيف  الُقْد�ص  الكائنة  املنجكية)1(  املدر�سة  اأوقاف  على  الناظر  ونائب 
واملدر�ص  وال�سيخ  الغربية،  باجلهة  ال�صيف  الأق�سى  بامل�سجد  املحمية 
والتم�سكات  ال�سلطانية  الرباءات  من  بيده  ما  مبوجب  املزبورة  باملدر�سة 
تقادم  من  املزبورة  املدر�سة  اأن  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ملولنا  وذكر  ِعّية،  ال�صَّ
قد  والرتميم،  بالعمارة  يتفقدها  من  وعدم  والأعوان،  الدهور  وممر  الزمان 
بالق�صمل  واملد  الرتميم  اإىل  وحتتاج  اأ�سطحها  وتق�سفت  حيطانها  ت�سققت 
واأن  والتعزيل،  الرتميم  اإىل  وحتتاج  وقمامات  اأتربة  بها  ال�سفلية  وبيوتها 
املدر�سة املزبورة اإن بقيت على حاإلها وا�ستمرت على منواإلها ُتْهدم بالكلية 
ي�صفه  املزبور  الوقف  جلهة  يده  حتت  ولي�ص  واقفها،  غر�ص  بذلك  وينوت 
ِعّي  يف عمارتها ورمرمتها وما فيه بقاعيتها وطلب من مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه اأن يتعني من يك�سف على املدر�سة املزبورة، ويخمن ما حتتاج  امل�سار 
اإليه من ال�صف اإهذا وجدت بال�سفة امل�صوحة اأَْعاله، وياأذن له بعمارتها 
وترميمها وا�ستدانة ما �سي�صفه يف ذلك. وبالرجوع لنظريه على جهة الوقف 
ِعّي امل�سار اإليه من جانبه لفَّ اهلل تعاىل املزبور فعني مولنا احلاكم ال�صَّ

)1( المدرسة المنجكية: أنشأها األمير سيف الدين منجك سنة 726ه/1360م،تقع في طرف الحرم من الناحية الغربية.
 العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، ص388.
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ال�سافعي،  اأَفْندي  الدين  نور  الأعالم  العلماء  عمدَة  الكرام  املدر�سني  فخر 
عليها  والوقوف  الك�سف  وح�سل  املزبورة،  املدر�سة  على  للك�سف  فتوجه 
ال�صيف،  بالقد�ص  معماربا�سي  اآغا  واأحمد  املزبور  اأَفْندي  يا�سني  بح�سور 
ومن �سيذكر اأ�سماءهم بذيله، فوجد م�سجد املدر�سة املزبورة العلوي الذي به 
اإىل الرتميم  اأبواب لها، وحتتاج  حمراٌب �صيٌف حيطاُنه مق�سفٌة وطاقاُته ل 
والق�سارة، ووجد البيَت الكبرَي الكائَن بدال املدر�سة املزبورِة باجلهة الغربية 
منها الذي به اإيوان �سغرٌي به حمراب �سغري وعلى البيوت ال�صقية والغربية 
الذي يدخل اإليها من ممر م�ستطيٍل هناك منها بيت �صقي وبيت غربي وبيت 
قبلي يدخل من املمر املزبور اإىل �ساحة �سماوية �صقية به اإيوان كبري �سمايل 
وبال�ساحة  لها  وباب  ال�صيف،  امل�سجد  على  مطلة  كبرية  طاقة  به  كبري، 
املزبورة طاقٌة كبريٌة مطلٌة على امل�سجد الأق�سى، ووجد املحل ال�سفلي الذي 
به بيت قبلي، بداخِله بيٌت �سغرٌي به حمراب �سغرٌي مع البيت املال�سق له من 
الغربي  البيت  ال�سمالية مع  اجلهة  له من  والبيت املال�سق  ال�سمالية،  اجلهة 
املقابل لأحد البيوت ال�سفليِة املزبورِة مع القبوين الكائنني بالقرِب من باِب 
الطريق  من  باب  ولهما  ال�صيف،  امل�سجد  خارج  الكائِن  املزبورِة  املدر�سِة 
تراب  بها  املزبورة  املدر�سة  باب  خلف  الكائنة  البواب  اأو�سة  مع  ال�سالك 
وقمامات وبع�ص حيطانها �ساقط منها حجار وبع�سها م�سقق ويحتاج اإىل 
رمرمة واأحجار جديدة والبيوت والطاقات التي بها ل اأبواب لها وحتتاج اإىل 
اأبواب جديدة، واأ�سطح املدر�سة املزبورة تق�سفت وحتتاج اإىل مد بالق�صمل. 
اإليه املدر�سة املرقومة من ثمن �سيد  وخمن معماربا�سي املزبور ما حتتاج 
وماء  ومونة  وفعول  معلمني  واأجرة  وم�سامري  واأخ�ساب  وق�صمل  واأحجار 
وغري ذلك مببلغ قدره ثمامنائة غر�ص عددية على ما يف�سل فيه، فمن ذلك 
مائة غر�ص ثمن مائة قنطار �سيدا، ومائة غر�ص ثمن اأحجار جديدة، ومائة 
اأجرة نقله، ومعلمني  وخم�سون غر�سا ثمن ق�صمل، ومائة وخم�سون غر�سا 
وفعول ودقاقات ومونة وثمن ماء ومكان�ص وقفف وخيطان، وغري ذلك من 
اللوازم وما هو اأجرة معلمني وفعول ومونة وثمن كتان وماء لتعمري وترميم 
جميع املدر�سة املزبورة مائتا غر�ص، وما هو لتعزيل الأتربة والقمامات يف 
واأخربوا  فعادوا  املرقوم  املبلغ  طبق  وهي  غر�سا،  اأربعون  املزبورة  البيوت 
ًا  ِعيَّ اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه اإخبارا �َصْ ِعّي امل�سار  بذلك مولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي امل�سار اإليه ليا�سني اأَفْندي املومى اإليه  فعند ذلك اأذن مولنا احلاكم ال�صَّ
بعمارة املدر�سة املزبورة وترميمها ومد اأ�سطحها وبا�ستدانة ما ي�صفه يف 
ًا  ِعيَّ �َصْ اإذنا  املزبورة  املدر�سة  وقف  على جهة  ذلك  بنظري  وبالرجوع  ذلك، 
�ساد�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  املزبور  اأَفْندي  يا�سني  ال�سيخ  من  مقبول 

ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  وع�صين ذي احِلجَّ
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علي  ال�سيخ  بن  اأحمد  ال�سيخ  مولنا  الكرام  امل�سايخ  فخر  احلال:  �سهود   
ال�سافعي،  الدين  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا، مولنا  الدم�سقي، مولنا  ال�ساملي 
امل�سايخ  فخر  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  مولنا  الثوري،  علي  ال�سيخ  مولنا 
اإبراهيم الدجاين، فخر املدر�سني موللنا ال�سيخ كمال  ال�سيخ  العظام مولنا 
الدين احلنبلي، فخر اأْقرانه اأحمد اآغا بن �سليمان جلبي الدم�سقي، مولنا علي 
حممد  ال�سيخ  بن  احلي  عبد  ال�سيخ  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  مولنا  الدقاق، 
الثوري، ال�سيخ �سالح بن ال�سيخ عبد القادر الدم�سقي، ال�سيخ خليل بن احلاّج 
اإ�سماعيل  احلاّج  الدم�سقيني،  اإبراهيم  ولدا  وعمر  اأحمد  الدم�سقي،  �سليمان 

الر�سول، خليل جلبي الرتجمان. 

53/ح1

ار  اأَقرَّ
واعرتاف 
بعدم دفع 

اأجرة حمام 
العني 

من قبل 
م�ستاأجره

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
قدوِة املدر�سني الكراِم، عمدِة العلماِء الأعالِم، زبدِة اخلطباِء الفخاِم احلاكِم 
باأعايل نظريه،  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ الر�سي،  اأَفْندي  يو�سف  ، املوىل  ِعيِّ ال�صَّ
حلمام  امل�ستاأجر   )...( بن  �سباح  واعرتف  اأَقرَّ  ومعاليه،  ف�سائله  دامت 
العني)1( اأن ل يدفع حل�صة �سدر املوايل العظام بدر �سماء املعايل الفخام 
مولنا ح�سن اأَفْندي قا�سي القد�ص ال�صيف حال ول لتوابعه من اأجرة ن�سف 
احلمام املزبور اجلاري يف وقف املدر�سة التنكزية �سوى �ستة ع�ص غر�سا من 
حني قدومه اإىل القد�ص ال�صيف واإىل ثالث �سهر تاريخه اأْدَناه، واأَقرَّ م�سطفى 
بن احلاّج خليل ُم�ستاأِجر امُل�ستَحم اأن الأَفْندي ل يتناول منه �سيئا من اأجرة 
امل�ستحم املزبور، ول حق لهما قبله واأَقرَّ واعرتف ال�سته )...( بن عبد اللطيف 
واأَقرَّ  قبله.  له  حق  ول  منه،  تناوله  ما  ثمن  الأَفْندي  ح�صة  من  قب�ص  اأنه 
اأنه قب�ص من ح�صة الأَفْندي  واعرتف اأحمد ب�سه بن حممد �سيخ العطارين 
ملا  قبله  له  حق  ول  ذلك،  وغري  و�سبغات  مفردات  من  منه  تناوله  ما  ثمن 
من  و�سله  اأنه  بك  علي  واعرتف  واأَقرَّ  تاريخه.  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى 
اأخذ منه، ول حق  الذي  ال�سختيان واحلور  اإليه ثمن  الأَفْندي امل�سار  ح�صة 

قبله. واأَقرَّ واعرتف فخر الدين �سيخ القطانني)2( وعمر ال�سهري باأبي عجور

)1( حمام العين: يقع قرب المدرسة التنكزية وهو وقف عليها،و في سوق القطانين وتحديدا على يمين الداخل إليه من 
طريق الواد، وينسب إلى واقف ومنشئ حمام الشفا األمير سيف الدين تنكر الناصري الذي وقفه مناصفة على المدرسة 

والصخرة المشرفة. انظر سليم جمعة السوارية، الحياة االجتماعية في مدينة القدس،ص144
)2( شيخ القطانين: المتكلم على طائفة صناع القطن وتوابعة في مدينة القدس. عطاهلل، محمود. وثائق الطوائف الحرفية، 

ج2،ص135.
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اأرطال غزل قطن ول يتاأخْر  الأَفْندي ثمن �سبعة  اأنهما و�سلهما من ح�صة 
الأرمني  الن�صاين  �سفر ولد مريخان  واأَقرَّ واعرتف  لهما قبله حٌق مطلقًا. 
�سابقا  اأ�سرتاها منه  التي  الأَفْندي ع�صة غرو�ص ثمن اخليمة  اأنه و�سله من 
له مع حمب اهلل بن رجب اخليمي،  التي عملها  اأجرة اجلركاه  وثمن غرو�ص 
اأجرة اجلركاه  الأَفْندي  اأنه قب�ص من ح�صة  واأ�ْسَهد عليه حمب اهلل املزبور 
املزبورة، واأ�ْسَهدا عليهما باأنهما ل حق لهما قبل املوىل امل�سار اإليه. واأَقرَّ عبد 
اأخذ منه،  اأنه و�سله من ح�صة الأَفْندي ثمن اخلي�ص الذي  اإلهادي العجمية 
ول حق له قبله واأَقرَّ واعرتف ال�سته اأحمد �سيخ ال�سياغ بالقد�ص ال�صيف اأنه 
الأَفْندي ثمن مائتي درهم ف�سة وقدره ثمامنائة وثمان  و�سله من ح�صة 
قطع م�صية ول حق له قبله ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأْدَناه 
واأَقرَّ واعرتف برهان بن اجلديه اخلباز اأنه و�سله من ح�صة الأَفْندي امل�سار 
اإليه ثمن اخلبز الذي اأخذ منه من حني قدومه اإىل القد�ص ال�سريف ول يتاأخر 
اإ�سماعيل وعامر  بن  واحد من حممد  واعرتف كل  واأَقرَّ  قبله حٌق مطلقا،  له 
بن داود واحلاّج ح�سن بن اإ�سماعيل �سيخ اللحامني واحلاّج �سليمان بن عبد 
العزيز املحت�سب)1( بالقد�ص ال�صيف اأنهم و�سلهم من ح�صة الأَفْندي امل�سار 
اإليه ثمن ما تناول منهم من حلٍم وخرفان ومقادم و�سحقات من حني قدومه 
اإىل القد�ص ال�صيف. ول حق لهم قبله ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه، 
واأَقرَّ واعرتف خلف بن نا�ص الدين الزرتكا�ص اأنه و�سله من ح�صة املوىل 
امل�سار اإليه ثمن املبلخر واأجرتهم الذي �سنعهم حل�صة املوىل امل�سار اإليه 
اأْدَناه. واأَقرَّ واعرتف  ول حق له قبله ملا م�سى من الزمان اإىل يوم تاريخه 
اأجرة  اإليه  امل�سار  الأَفْندي  ح�صة  من  و�سله  اأنه  ال�سائغ  الن�صاين  مو�سى 
نق�ص املباخر وتخرميها ول حق له قبله و�سدقهم على ذلك كله املوىل ح�سن 
اإقراُرهم بذلك لدى مولنا احلاكم  ًا وثبت  ِعيَّ �َصْ اإليه ت�سديقا  اأَفْندي امل�سار 
ة احلرام ل�سنة اإحدى  رْيَراً اأواخر ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

وثمانني واأَْلٍف. 
الدين  نور  ال�سيخ  مولنا  الديري،  زكريا  ال�سيخ  مولنا  احلال:  �سهود 
ال�سافعي، مولنا ال�سيخ فتح اهلل الديري، مولنا ال�سيخ علي الدقاق، مولنا 

ال�سيخ علي الثوري، خليل جلبي الرتجمان. 

)1( المحتسب: وهو المسؤول عن ضبط األسواق ومراقبة كل ما يدخل إليها وما يخرج منها ال سيما األسعار والغش 
والموازين.
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54/ح1

مر�سوم 
باللغة 
الرتكية 
وظيفة 

ناظر وقف

اأول �سنة  3ربيع 
1081هـ/ 

1670/7/20م

54/ح2

وظيفة 
الفرا�سة 

بقدم النبي 
داخل قبة 

ال�سخرة

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
/1670/9/14

لدى مولنا ح�سن اأَفْندي القا�سي بالقد�ص ال�صيف حال
ُمَقّرُر  الَعاِلُ الكبرُي العامُل ال�سهرُي حمرُر دقائِق التف�سرِي  َر مولنا و�سيُدنا  َقرَّ
العلِم  معدُن  الأناِم،  ولِة  اأوىل  الإ�سالِم،  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر،  اأح�سن  قواعِده 
ل،  واحللِم والكالِم، �سيُخ م�سايِخ الإ�سالِم، الَعاِل العامل، الفا�سل الكامل الفا�سِ
ه  ُع َخطُّ ِعّي املوىل املويل ح�سن اأَفْندي امُلَوقَّ بني احلق والباطل، احلاكُم ال�صَّ
الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا الكتاب، وناقل هذا 
ال�سجرة  اآل ها�سم الفخام فرع  الكرام، عمدة  ال�سادات  امّلْرِعّي فخر  اخلطاب، 
اآل  عمدة  املرحوم،  بن  م�سطفى  مولنا  املحمدية،  الع�سابة  وطراز  الزكية، 
ابن  الإمام  املباركني،  الكرمي  ن�سبه،  ال�سهري  حممد  ال�سيد  املَكْرمني،  ها�سم 
الكرمي)1( �سيدنا حممد عليه  النبي  الفرا�سة بقدم  الدين، ن�سف وظيفة  كرمي 
اهلل  �صَّفها  امل�صفة،  ال�سخرة  بداخل  الكائن  الت�سليم  واأت  ال�سالة،  اأف�سل 
لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة خم�سة  تعاىل وزادها �صفا ونورا مبا 
وع�صون �سلطانيا ذهبا من ال�سون امُلّعنيَّ الوارد املبلغ املرقوم مع ال�سون 

املذكور يف كل �سنة من ق�سطنطينية املحمية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنية، 

)1( قدم النبي: المكان الذي يعتقد أن به اثار النبي صلى هللا عليه وسلم.
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�سحبة ال�صة الرومية عو�سا عن عمه قدوة املدر�سني الكرام عمدة اآل طه، 
ويا�سني الفخام ح�سن اأَفْندي نقيب ال�سادة ال�صاف كان تغمده اهلل بالرحمة 
والر�سوان بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه واأَِذَن مولنا 
ِعّي امل�سار اإليه لل�سيد م�سطفى مببا�صة ن�سف الوظيفة مناوبة  احلاكم ال�صَّ
مع �صيكه، وِبَقْب�ص املبلغ امُلّعنيَّ اأَْعاله مع ال�سوف املذكور يف كل �سنة يف 
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا وذلك بعد  وقته من حملِّه، تقريرا 
اأهليته وقابليته وا�ستحقاق  اإليه على  ِعّي امل�سار  اطالع مولنا احلاكم ال�صَّ
واأنها  اإليها،  امل�سار  للوظيفة  م�ستحق  واأنه  املذكور،  امُلَقّرر  م�سطفى  ال�سيد 
يف ت�صف اآبائه واأجداده مدة تزيد على ثمانني �سنة اأو اأزيد، اطالعا مرعيا 

رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا 
ال�سيخ فتح اهلل الديري، مولنا ال�سيخ علي الدقاق، مولنا ال�سيخ علي الثوري، 

ال�سيخ مو�سى اخلالدي، ال�سيخ خليل، خليل جلبي الرتجمان. 

54/ح3

وظيفة 
الإمامة 
بجامع 
�سيدنا 
مو�سى 
الكليم

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
قواِعَده  ُمَقّرُر  والتف�سرِي،  الفقِه  دقائِق  حمرُِّر  ال�سهرُي  العامُل  الكبرُي  الَعاِلُ 
واحللم  العلم  معدُن  الأناِم،  ولة  اأوىل  الإ�سالم  ق�ساة  اأق�سى  تقريٍر،  اأح�سَن 
بني  ل  الفا�سِ الكامل  الفا�سل  العامل  الَعاِلُ  الإ�سالم  م�سايخ  �سيُخ  والكالم، 
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  والباطل،  احلق 
الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا الكتاب، وناقل هذا 
اخلطاب املعترب امّلْرِعّي مفخر الأ�صاف الكرام، عمدة اآل عبد مناف الفخام 
الإمامة  ال�سيد حممد، يف وظيفة  ال�سادات  املرحوم فخر  ال�سيد م�سطفى بن 
بجامع �سيدنا مو�سى الكليم)1( على نبينا وعليه ِمَن اهلل اأف�سل ال�سالة واأت 
دفرت  مبوجب  املعلوم  من  لذلك  مبا  ال�صيف  القد�ص  ظاهر  الكائن  الت�سليم، 
ذهبا  �سلطانيا  �ستة  �سنة  كل  يف  وقدره  ذلك  يتبع  ما  مع  ال�صيف،  الوقف 
الرومية  ال�صة  �سحبة  �سنة  كل  يف  الوارد  ال�سلطان  والدة  املرحومِة  وْقف 
بحكم  ح�سن  ال�سيد  املدر�سني  فخر  عن  عو�سا  املحمية  ال�صيف  القد�ص  اإىل 
ِعّي  وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
مببا�صة الوظيفة املذكورة يف كل �سنة وقت املو�سم ويبقى معلوُمها امُلّعنيَّ 
بدفرت الوقف، وبتناول ال�ستة �سلطانية ذهبا، وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة  واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

)1( جامع سيدنا موسى: مقام سيدنا موسى الكائن إلى الشرق من القدس على طريق أريحا.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا، مولنا ال�سيخ نور الدين، مولنا ال�سيخ فتح اهلل 
الديري، مولنا ال�سيخ علي الدقاق، مولنا ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ مو�سى.

55/ح1

ار  اأَقرَّ
وظيفة 

الدعجية 
يف كل يوم 
بعد �سالة 

الع�ص 
بربعة 

املغفور 
له �سلطان 
الإ�سالم 

وامل�سلمني 
ال�سلطان 

�سليم 
خان عليه 

الرحمة 
والر�سوان

اأواخر ربيع 
ثاين1081هـ/ 
1670/9/14م

العلِم  منبُع  ريَن  امُلَتاأخِّ الف�سالِء  اأف�سُل  العلماِء  اأعلُم  و�سيُِّدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي،  واحللِم 
الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا الكتاب وناقل هذا 
اخلطاب املعترب امّلْرِعّي فخر امل�ستغلني ال�سيخ نور الدين بن املرحوم ال�سيخ 
ف�سل اهلل غ�سية وظيفة الت�سدير بحرم امل�سجد الأق�سى ال�صيف مبا لها من 
املعلوم وقدره، يف كل يوٍم خم�ُص عثماين مع ما يتبع ذلك من ال�صة الرومية 
وال�سدقات املعتادة. ويف ن�سف وظيفة الدعجية)1( يف كل يوم بعد �سالة 
خان  �سليم  ال�سلطان  وامل�سلمني  الإ�سالم  �سلطان  له  املغفور  بربعة  الع�ص 
عليه الرحمة والر�سوان، مبا لها من املعلوم وقدره يف كل �سنة �ست �سلطنية 
�صكة ال�سيخ نور اهلل غ�سية، ووظيفة قراءة الثلجية يف كل ليلة اأحد وثالثاء 
وخمي�ص بعد �سالة املغرب بال�سخرة امل�صفة، مبا لها من املعلوم وقدره يف 
كل �سنة خم�سة غرو�ص عو�سا عن والده املزبور بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل 
ِعّي مببا�صة الوظائف  تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
املزبورة وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
الدقاق،  ال�سيخ علي  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

55/ح2

وظيفة 
الت�سدير 
باحلرم 
القد�سي 
ال�صيف

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
ال�سيد م�سطفى بن املرحوم  ال�سادات املَكْرمني مولنا  امّلْرِعّي فخر  املعترب 
ال�صيف  القد�ص  بحرم  الت�سدير)1(  وظيفة  يف  حممد  ال�سيد  الأ�صاف  قدوة 
املعلوِم  من  لذلك  مبا  والعقليِة  النقليِة  العلوِم  واإفادِة  يتي�ص،  مكان  اأي  يف 
وقدرِه يف كل يوم ثلث عثمانية عو�سا عن �سقيقِه املرحوم ال�سيخ ابو ال�سعود 
بحكم انتقاإله اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مببا�صة الوظائف املزبورة، وقْب�ِص ال�صَّ

)1( وظيفة الدعجية: الذين يقرأون الدعاء في الحرم في اوقات محددة بعد الصلوات .
)2( وظيفة التصدير: إلقاء الدروس الدينية.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�صيف،  الأق�سى  امل�سجد  وقف  على  املتويل  من  �سنة  كل  يف  معلوِمها 
�صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة  عند  وال�ستنابة 

رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

55/ح3

وظيفة 
قراءة 
�سورة 
تبارك 

امللك يف 
كل يوم 

بامل�سجد 
الأق�سى 
ال�صيف 
واهداء 
ثوابه 

اإىل روح 
املرحومة 

املغفور لها 
خا�سكي 

�سلطان

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

العلِم  منبُع  ريَن  امُلَتاأخِّ الِء  الُف�سَ اأف�سُل  العلماِء  اأعلُم  و�سيُِّدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي،  واحللِم 
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا 
اخلطاب املعترب امّلْرِعّي فخر ال�سادات منبع العز وال�سعادات ال�سيد م�سطفى 
بن املرحوم ال�سيدحممد احل�سيني يف وظيفِة قراءِة �سورة تبارك امللك يف كل 
يوم بامل�سجد الأق�سى ال�صيف، واإهداء ثوابه اإىل روح املرحومة املغفور لها 
خا�سكي �سلطان، طاب ثراها مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم قطعة 
ح�سن  ال�سيد  املدر�سني  فخر  عن  عو�سا  �سلطان،  خا�سكي  وقف  من  �سامية 
بحكم انتقاإله اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم 
من  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها  وقب�ص  املزبورة،  الوظائف  مببا�صة  ِعّي  ال�صَّ
املتويل على وقف خا�سكي �سلطان كائنا من كان وال�ستنابة عند احلاّجة 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين  تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

55/ح4

وظيفة 
التولية 

على وقف 
املدر�سة 
احل�سنية

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
لواء  حامل  وال�سعادات  العز  منبع  وال�سادات  ال�صاف  فخر  امّلْرِعّي  املعترب 
ال�سيد عبد  الإ�سالم  �سيخ  العارفني بن املرحوم  الكرام مولنا تاج  الأ�صاف 
وظيفة  ن�سف  حال  ال�صيف  بالقد�ص  الأ�صاف  ال�سادة  نقيب  اأَفْندي  القادر 
املحمية  ال�صيف،  بالقد�ص  الكائنة  احل�سنية)1(  املدر�سة  وقف  على  التولية 
ال�سيد  مبا لذلك من املعلوم، وقدره يف كل يوم خم�ص ع�ص عثمانية �صكة 
م�سطفى بحق الن�سف الباقي، عو�سا عن فخر الأ�صاف ال�سيد ح�سن، بحكم 
ِعّي وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ

)1( المدرسة الحسنية: تقع على باب األسباط؛ وهي آخر المدارس هناك، وهي وقف شاهين الحسني الطواشي وهو من 
دولة الملك الناصر حسن المتوفي سنة 726ه/ 1360م. العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، ص389.



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 142
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
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وال�ستنابِة  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  املعلوِم  وقْب�ِص  املزبورتني،  الوظيفتني  مببا�صة 
رْيَراً يف اأواخر  عند احلاّجِة تقريراً واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

و�ساية 55/ح5
�صعية

ة   5ذو احِلجَّ
1081هـ/ 

1671/4/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
قدوة  املرحوم  بن  يو�سف  ال�صيخ  الكرام  املدر�سني  فخر  امّلْرِعّي  املعترب 
ًا على ولدي عمه ال�سيخ  ِعيَّ العلماء العاملني ال�سيخ حممد الع�سيلي و�سيا �َصْ
حبيب اهلل وال�سيخ عي�سى، يتيمي املرحوم ال�سيد حممد الع�سيلي، القا�صين 
والدهما  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ الإرث  اإليهما  جره  ما  ل�سبط  البلوغ  درجة  عن 
ى �سابقا على تاريخه اأْدَناه وتعاطي ما فيه احلظ وامل�سلحة العائدة  امُلَتَوفَّ
املعامالت  �سائر  يف  وعطاء  واأخذ  و�صاء  بيع  من  القا�صين  على  بالنفع 
امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  فر�ص  ولزومه  ذلك  تام  بعد  ثم  ِعّية.  ال�صَّ
اإليه ر�سم ك�سوة ونفقة القا�صين مما ل بد لهما عنه ول غنى لهما عنه من 
يوم خم�سة قطع م�صية  ذلك، وذلك يف كل  واأدام وحلم وحمام وغري  خبز 
على ما يف�سل فيما هو يف واجب نفقتهما يف كل يوم اربع قطع وما هو يف 
ِعّي  واجب لوازمهما يف كل يوم قطعة م�صية، واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
باإنفاق ما عني لهما يف واجب نفقتهما ولوازمهما وال�ستدانة عند احلاّجة 
ة  رْيَراً يف خام�ص ذي احِلجَّ ن�سبا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

ال�صيف احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

55/ح6

وظيفة 
التولية 

والنظر على 
املدر�سة 
احل�سنية

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظرِيه، دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب، وناقِل هذا اخلطاب 
ال�سيد حممد احل�سيني يف  ال�سيد م�سطفى ابن املرحوم  ال�سادات الكرام  فخر 
بالقد�ص  الكائنة  احل�سنية  املدر�سة  وقف  على  والتولية  النظر  وظيفة  ن�سف 
ال�صيف، املحمية بالقرب من باب الناظر)1(، مبا لذلك من املعلوم، وقدره 
ال�سيد ح�سن،  املدر�سني  يوم خم�سة ع�صة عثمانيا، عو�سا عن فخر  يف كل 
بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم

)1( باب الناظر: يقع غرب الحرم القدسي.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعّي مببا�صة ذلك وِبَقْب�ص املعلوم لها، وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا  ال�صَّ
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة  واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

56/ح1

ن�سف 
وظيفة 

قراءة اجلزء 
ال�صيف 

بعد �سالة 
الع�ص

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

العلِم  منبُع  ريَن  امُلَتاأخِّ الف�سالِء  اأف�سُل  العلماِء  اأعلُم  و�سيُِّدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي،  واحللِم 
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا 
اخلطاب، �ساللة الأ�صاف العظام، عمدة اآل ها�سم الفخام ال�سيد م�سطفى بن 
املرحوم ال�سيد حممد بن كرمي الدين يف ن�سف وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف 
ذلك  املن�سوب وقف  الع�ص  بعد �سالة  يوم  املنيف كل  تعاىل  اهلل  من كالم 
ل�سلطان الكون واملجاهدين ال�سلطان �سليم خان، مبا لذلك من املعلوم وقدره 
بحكم  ال�سعود  ابو  ال�سيد  �سقيقه  عن  ذهباعو�سا  �سلطانية  �ستة  �سنة  كل  يف 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  له مولنا  واأَِذَن  ذلك،  وانحالل  تعاىل  اهلل  اإىل رحمة  وفاته 
مببا�صة ن�سف الوظيفة وِبَقْب�ص املعلوم امُلّعنيَّ من حمله اأُ�ْسَوة اأمثاله ذلك، 
�صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة،  عند  وال�ستنابة 

رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود. 

56/ح2

وظيفة 
امل�سيخة 
والكتابة 

على وقف 
الرباط 

املن�سوري

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

العلِم  منبُع  ريَن  امُلَتاأخِّ الف�سالِء  اأف�سُل  العلماِء  اأعلُم  و�سيُِّدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي،  واحللِم 
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا 
اخلطاب امّلْرِعّي، فخر ال�سادات الكرام ال�سيد م�سطفى بن املرحوم، قدوة اآل 
ها�سم الفخام، ال�سيد حممد احل�سيني يف وظيفة م�سيخة الرباط املن�سوري)1( 
على  الكتابة  ووظيفة  الناظر،  باب  من  بالقرب  ال�صيف  بالقد�ص  الكائن 
اأوقافه، مبا لها من املعلوم يف كل يوم ثالثة عثمانية. ويف وظيفة قراءة

الرباط:  الناظر،  باب  في  يقع  ت689هـ//1290م،  الصالحي  قالوون  السلطان  إلى  نُسب  المنصوري:  الرباط   )1(
اصطالح ظهر في العصور اإلسالمية األولى، وقد عرف على أنه المكان الذي يتجمع به المسلمين بمواجهة األعداء من 
أجل االستعداد المستمر، وعدم الغفلة في أمرهم، لذلك ال تكاد تخلو مدينة أو قرية في فلسطين إال فيها رباط أو أكثر، 
سواء عرف بهذا االسم أو غيره، بعد ذلك أصبح المصطلح يأخذ بعداً دينياً، فبدأ الكثير من أهل الزهد والتصوف القادمين 
من مناطق بعيدة السكن في هذا المكان، المقريزي، محمد بن علي )845هـ/1441م(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط 

واآلثار، ج3، دار صادر، بيروت، )د،ت(، ج2، ص428..
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للقا�سي  وترتيبه  ذلك  وقف  املن�سوب  امل�صفة،  بال�سخرة  ال�صيف  اجلزء 
الوقف، ويف وظيفة  املعلوم بح�سة مال  لذلك من  القادر احلريري مبا  عبد 
ايقاف  املن�سوب  امل�صفة  بال�سخرة  يوم  كل  �سبيحة  ال�صيف  اجلزء  قراءة 
دفرت  ح�سب  املعلوم  من  لذلك  مبا  ب�سه،  م�سطفى  للمرحوم  وترتيبه  ذلك 
الوقف، عو�سا عن عمه قدوة املدر�سني ال�سيد ح�سن، بحكم وفاته اإىل رحمة 
اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  عنه.  ذلك  واإحالل  تعاىل،  اهلل 
مببا�صة الوظائف املزبورة وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ وال�ستنابة عند احلاّجة 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين  تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ علي ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي 

ال�سيخ اأبو الفتح ال�سيخ مو�سى

56/ح3

وظيفة 
امل�سارفة 

على 
اوقاف 

اخلانقاة 
ال�سالحية

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
ال�صاف،  قدوة  املرحوم  بن  م�سطفى  ال�سيد  الكرام  ال�سادات  قدوة  امّلْرِعّي 
ال�سيد حممد احل�سيني يف وظيفة امل�سارفة على اأوقاف اخلانقاة ال�سالحية)1( 
الكائنة مبدينة القد�ص ال�صيف، وقف املرحوم املغفور له �سالح الدين عليه 
، مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين، عو�سا  رحمة امللك امُلّعنيَّ
عن ال�سيد ح�سن، بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له 
ِعّي مببا�صة الوظيفة وِبَقْب�ص املعلوم امُلّعنيَّ من حمله،  مولنا احلاكم ال�صَّ
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني  تقريرا  احلاّجة  عند  وال�ستنابة  ذلك  اأمثاله  اأُ�ْسَوة 

رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون.

56/ح4

وظيفة 
التولية 

على 
الزاوية 

الب�سطامية

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
امّلْرِعّي مفخر ال�سادات ال�سيد م�سطفى بن املرحوم ال�سيد حممد احل�سيني يف

)1( الخانقاة الصالحية: أنشأها صالح الدين األيوبي585هـ//1189م، وأوقف عليها أوقافاً كثيرة، تقع بالقرب من كنيسة 
القيامة؛ فكلمة خانقاه كلمة فارسية مكونة من جزئين، خوان: األكل، وقاه : المكان، أول ما أطلقت على األماكن التي يأكل 
فيها السلطان، ثم أصبحت اسم لألماكن التي يختلي فيها أهل الزهد والتصوف للعبادة والعلم، محمد كرد علي ، خطط 

الشام، ج6، مكتبة النوري، دمشق،1983م، ج6، ص130.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وظيفة التولية على الزاوية الب�سطامية)1( الكائنة بالقد�ص ال�صيف املحمية، 
مبا لذلك من املعلوم مبوجب دفرت الوقف ووظيفة الت�سبيح، وال�سكن برباط 
بريام جاوي�ص)2( الكائن بالقد�ص ال�صيف عو�سا عن عمه ال�سيد ح�سن، بحكم 
ِعّي  وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
مببا�صة الوظيفتني وِبَقْب�ص املعلوِم امُلّعنيَّ مبوجب دفرت الوقف وال�ستنابة 
رْيَراً يف اأواخر  عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

56/ح5

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
بال�سخرة 
بعد �سالة 

الع�ص

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
الزكية  ال�سجرة  فرع  الفخام،  ها�سم  اآل  عمدة  الكرام  ال�سادات  مفخر  امّلْرِعّي 
�سيخ  املرحوم  بن  العارفني  تاج  ال�سيد  مولنا  اإلها�سمية،  الع�سابة  طراز 
الإ�سالم عبد القادر يف وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف من كالم اهلل تعاىل املنيف 
كل يوم بال�سخرة ال�صيفة بعد �سالة الع�ص املن�سوب ذلك لوقف املرحوم 
�سالطان امل�سلمني ال�سلطان �سليم خان تغمده اهلل تعاىل بالرحمة والر�سوان 
مبا لذلك من املعلوم وقدره اثنا ع�ص �سلطاين ذهب عو�سا عن املرحوم ال�سيد 
ح�سن بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك واأَِذَن له مولنا احلاكم 
ِعّي مببا�صة الوظيفة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ وال�ستنابة عند احلاّجة  ال�صَّ
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين  تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

56/ح6

وظيفة 
امل�سيخة 
باحلرم 

وال�سخرة 
امل�صفة

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
املرحوم  بن  م�سطفى  ال�سيد  وال�سعادات  العز  منبع  الأ�صاف  فخر  امّلْرِعّي 
ال�صيفة  ال�صيف امل�سجد وال�سخرة  ال�سيد حممد يف وظيفة امل�سيخة احلرم 
�صفها اهلل تعاىل، وزادها �صفا، مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم

البسطامي  الدين خليل  الدين عبد هللا بن صالح  الشيخ جمال  إلى  المشارقة ،تنسب  البسطامية: تقع بحارة  الزاوية   )1(
ت"770هـ//1368م، تقع في حارة بني زيد خط البسطامية.العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، ص721.

)2( رباط بيرم جاويش: رباط بيرام جاويش ت" 947هـ/1540م، يقع في أسفل عتبة الست، تم ترميمها في أواسط 
القرن الحادي عشر الهجري.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اإىل  وفاته  ال�سيد ح�سن، بحكم  املدر�سني  اربع عثماين عو�سا عن عمه فخر 
ِعّي مببا�صة  رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
وِبَقْب�ص معلوِمها من املتويل على  واأجداُده،  ه  ه وجدُّ الوظيفة، كما كان عمُّ
وقف ال�سخرة ال�صيفة وامل�سجد الأق�سى ال�صيف، وال�ستنابة عند احلاّجة 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين  تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

56/ح7

�صاء 
ح�س�ص 
م�ساعية 
تت�سمن 
غرا�ص 
زيتون 
ورمان

ة  15ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/24م

لدى مولنا يو�سف اأَفْندي دام بقاوؤه
ا�سرتى رجُب بُن يو�سف، بالأ�سالِة عن نف�ِسِه، والوكالِة عن نبويَة بنت اإبراهيم 
َلِته من...  العيَّاد، الثابِت وكالُته عنها فيما ياأتي بياُنه �صعًا مباله وماِل موكِّ
الطوري، فباعه بيعًا وفائيًا ما له وملوكلته ما هو له وجاٍر يف ملِكه وطْلِق 
ة  احُل�سَّ وذلك جميع  البيع،  هذا  اإىل حني �سدور  ِعّية  ال�صَّ ت�صُّفه وحيازته 
ٍل كامٍل يف جميع الغرا�ص الزيتون  ال�سائعة َوَقْدُرها الربع �ستة قراريط من اأ�سْ
والرمان القائم اأ�سوله باأر�ص ال�سالحية بظاهر القد�ص ال�صيف، يحده: قبلة 
ال�سيخ عمر، و�صقا  ابن  ال�سيخ �سالح  �سيد  اأبي عملة، وتامه مار�ص  وادي 
الطريق ال�سالك وتامه حاكورة ال�سيخ مو�سى ال�صاج، و�سمال قطعة بيد فخر 
اخلطباء الكرام يو�سف الر�سي وعلي الداجوين وغربا كذلك بيد مولنا ال�سيخ 
املعلوم  �صعا،  لذلك  هو  حق  وبكل  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  يو�سف 
اإحدى وع�صون غر�سا مقبو�سا بيده  ِعّي بثمن قدره  ال�صَّ العلم  ذلك عندهم 
ة امل�سرتي وموكلته من الثمن املرقوم  باحل�صة واملعاينة، وُبرَِّئْت بذلك ِذمَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء. و�سدر بيع الوفاء  ِعّية بالطريق ال�صَّ الرباءة ال�صَّ
بينهما باإيجاب وقبول �صعي وت�سلٍم وت�سليم �صعيني بعد الروؤية واملعاينة 
اأنه متى عاد  املزبور  امل�سرتي  ِعّية... ووعد  ال�صَّ املعاينة  بالأبدان  والتفرق 
اإليه الثمن املرقوم يعيده للبائع. ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه، دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف خام�ص ع�ص ذي احِلجَّ حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

املزبورون 

57/ح1
�صاء 

ح�س�ص 
م�ساعية

ة  25ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/4م

لدى مولنا يو�سف اأَفْندي بن حممد دام اأَْعاله
احلاّج  من  غرِيه  دوَن  لنف�ِسِه  مباله  اإبراهيم  بُن  داوُد  املدعو  الرجُل  ا�سرتى 
باكري بِن املرحوِم احلاّج حممود، فباَعُه ما هو له وجاٍر يف ملكه وحيازِته 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها �ستة  ِعّية، ويده وا�سعة على ذلك، وذلك جميع احُل�سَّ ال�صَّ
ع�ص قرياطا من جميع البيتني الكائن باأحدهما �سهريٌج جلْمع ماء الأ�ستية،
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رقم �س/
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من بيوت 
َحلَّة باب  مِبَ

العامود

ماء  جلمع  املعد  وال�سهريج  البيتني  الكائن  ال�سماوية  وال�ساحة  وحاكورة 
َحلَّة باب العمود �صكة  ال�ستية يف الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف، مِبَ
عبد الكرمي اللبابيدي، ويحدُّها قبلًة داُر الكوج و�صقا الطريق ال�سالك، وفيه 
�صكة  �سحادة  بن  الفتح  اأبو  ال�سيخ  وارث  دار  وغربا  امل�ستطرق،  الطريق 
امل�سرتي، ووالدته بحق الباقي بجميع حقوق ذلك وطرقه وحدوده ومنافعه 
املعلوم ذلك عندهم  لذلك  اإليه وبكل حق هو  به ون�سب  ومرافقه، وما عرف 
ثمنا  قدُره ثالثون غر�سا عددية  بثمٍن  للجهالة �صعا  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم 
ِعّي. وبذلك  ال�صَّ البائع املزبور باعرتافه بذلك العرتاف  بيد  ً مقبو�سا  حالَّ
منه  جزء  كل  ومن  املزبور  الثمن  جميع  من  املرقوم  امل�سرتي  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت 
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيع بينهما  ِعّية بالطريق ال�صَّ الرباءة ال�صَّ
باإيجاٍب وقبوٍل �صعي وت�سلٍُّم وت�سليٍم �صعيني بعد الروؤية واملعاينة والتفرُّق

اإليه  عاد  متى  اأنه  املزبور  امل�سرتي  ووعد  ِعّية...  ال�صَّ املعاينة  بالأبدان 
ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  للبائع.  يعيده  املرقوم  الثمن 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف �ساد�ص وع�صين ذي احِلجَّ حَتْ
اأبو  �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

الفتح، ال�سيخ مو�سى.

57/ح2

دعوى 
بخ�سو�ص 

قب�ص 
واي�سال 

وخما�سمة 
وجدال

ة  26ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/5م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلل تعاىل، لدى مولنا قدوِة املدر�سني  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  الكراِم، عمدِة العلماِء الأعالِم، زبدِة اخلطباِء العظاِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  يو�سف 
ال�سهري  ال�سيد عثمان  بن  يو�سف  ال�سيد  الكرام  ال�سادات  عى فخر  ادَّ ومعاليه، 
حممد  ال�سيد  �سقيقه  اأخيه  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  الدم�سقي  بالفرليت 
البلكبا�سي يف الدعوى الآتي بيانها فيه، ويف القب�ص والإي�سال واملخا�سمة 
واأخيه اخلواجة  �سعودي جلبي  الأعيان  واحد من فخر  ب�سهادة كل  واجلدال 
ًا على فخر الأعيان حممد  ِعيَّ عبد احلي بن احلاّج اإبراهيم الدم�سقي ُثُبْوتًا �َصْ
منور  ماه  امل�سونة  على  ًا  ِعيَّ �َصْ و�سيا  املن�سوب  الرومي  م�سطفى  بن  اآغا 
خامن يتيمة املرحوم ع�ساف ب�سه مري احلج ال�صيف �سابقا على تاريخه اأْدَناه 
ًا، وقال يف  ِعيَّ من قبل اأحمد اأَفْندي الق�سام الع�سكري بدم�سق ال�سام ن�سبا �َصْ
ة ع�ساف ب�سه امل�سار اإليه خم�سمائة  تقرير دعواه عليه: اأن لأخيه موكله بِذمَّ
غر�ص اأ�سدية كان اقرت�سها من اأخيه موكله عندما كان يوما بدم�سق ال�سام 
ب�سه  ع�ساف  مرتوكات  من  املذكور  باملبلغ  املزبور  الو�سي  حممد  طالب 
امل�سار اإليه، واألزم بدفع املبلغ الثابت مبوجب حجة �صعية موؤرخة يف اأواخر 
اأْدَناه، فطالبه باملبلغ املذكور من مرتوكات  �سهر ذي القعدة ل�سنة تاريخه 
ع�ساف ب�سه املرحوم و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل حممد اآغا الو�سي فاأجاَب
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بالنكار لذلك كله، وطلب من املدعي بينة ت�سهد له بذلك، فاأح�ص كل واحد 
من فخر التجار احلاّج خالد بن احلاّج جعفر ودروي�ص ب�سه بن احلاّج فقال 
ِعّي: باأن ال�سيد حممد موكله املزبور كان ادعى �سابقا  بطريق الإ�سهاد ال�صَّ
املزبور  الق�سام  اأَفْندي  اأحمد  يدي  بني  اآغا  حممد  على  ال�سام  دم�سق  مبدينة 
ة  بح�سور حممد اآغا الو�سي املزبور، وحلف ال�سيد حممد على بقاء ذلك بِذمَّ
ع�ساف ب�سه املزبور واألزمه اأحمد اآغا بدفع املبلغ املرقوم الذي كان ع�ساف 
�صعية  �سحية  �سهادة  بح�سورهما  األغاه  بها  املحكي  ة  احِلجَّ مبوجب  ب�سه 
اآغا الو�سي املزبور فلم يبُد يف �سهادتهما دافٌع مقبوٌل �صعا،  بوجه حممد 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل تعاىل  وملا ثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه اأمر حممد اآغا الو�سي املزبور بدفع املبلِغ املرقوم لل�سيد يو�سف 
ِعّي عن اأخيه ال�سيد حممد من مرتوكات ع�ساف ب�سه املزبور اأمرا  الوكيل ال�صَّ

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف �ساد�ص وع�صين ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ

57/ح3

وظيفة 
المامة 

باملدر�سة 
احلجرجية

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظرِيه دامْت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
بن  م�سطفى  ال�سيد  ويا�سني  طه  اآل  عمدة  والأ�صاف  ال�سادات  فخر  امّلْرِعّي 
املرحوم قدوة ال�سادات ال�سيد حممد يف وظيفة الإمامة باملدر�سة احلجرجية 
الكائنة بالقد�ص ال�صيف، وْقف املرحومة املغفور لها خا�سكي �سلطان طاب 
املرحومة  وقف  من  عثمانيا  ع�ص  اثنا  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا  ثراها 
خا�سكي �سلطان عو�سا عن عمه فخر املدر�سني ال�سيد ح�سن بحكم وفاته اإىل 
ِعّي مببا�صة  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
على  املتويل  من  معلومها  وِبَقْب�ص  واأجداده،  وجده  عمه  كان  كما  الوظيفة 
احلاّجة  عند  وال�ستنابة  كان  من  كائنا  �سلطان  خا�سكي  املرحومة  وقف 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين  تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

57/ح4

وظيفة 
قراءة 
ن�سف 
اجلزء

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
ال�صاف  قدوة  املرحوم  بن  م�سطفى  ال�سيد  الكرام  ال�سادات  قدوة  امّلْرِعّي 
يوم  كل  �سبيحة  اهلل  كالم  من  اجلزء  ن�سف  قراءة  وظيفة  يف  حممد  ال�سيد 
بداخل قبة ال�سخرة املن�سوب اإيقاف ذلك وترتيبه للمرحوم ال�سلطان �سليمان
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�سبيحة كل 
يوم داخل 

ال�سخرة

خان، مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوٍم ن�سُف قطعٍة م�صيٍة �صكته 
اإىل  اأبي ال�سعود بحكم وفاته  ال�سيد  بحق الن�سف الباقي، عو�سا عن �سقيقه 
احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  قراءة  عنه، ويف وظيفة  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة 
امُلّعيَّنة  امل�صفة  بال�سخرة  يوم  كل  �سبيحة  ال�صيفِة  الأجزاِء  قراءِة  عقَب 
من قبل املرحوِم ال�سلطاِن �سليمان امل�سار اإليه، مبا لها من املعلوم مبوجب 
دفرت الوقف والتوزيع عو�سا عن عمه املرحوم ال�سيد ح�سن بحكم وفاته اإىل 
ِعّي مببا�صة  رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
احلاّجة  عند  وال�ستنابة  امُلّعنيَّ  معلوِمهما  وِبَقْب�ص  املزبورتني،  الوظيفتني 
رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين  تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، خليل جلبي. 

58/ح1

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
بال�سخرة 
بعد الع�ص

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامْت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب، 
امّلْرِعّي �سْيِخ العلماِء العظاِم، ال�سيِخ ح�سني بِن املرحوم فخر املدر�سني الكرام، 
ال�سيخ ح�سن فخر الإ�سالم وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف من كالم اهلل املنيف 
يف كل يوم بال�سخرة امل�صفة بعد �سالة الع�ص بربعة املرحوم اإبراهيم بك 
�سلطانيٍة، قطعٌة  �سبعُة  �سنٍة  وقدُره يف كل  املعلوم  لذلك من  قرمان مبا  بن 
له  واأَِذَن  ال�صة،  �سحبة  امل�صية  الديار  من  �سنة  كل  يف  الواردة  م�صيٌة 
عند  وال�ستنابة  املعلوم  وِبَقْب�ص  الوظيفة  ِعّي مببا�صِة  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بحكم  ح�سن  ال�سيد  املدر�سني  فخر  عن  عو�سا  احلاّجة 
�صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  عنه  ذلك  وانحالل  تعاىل، 

رْيَراً اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

58/ح2

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
بربعة 

اإبراهيم 
ب�سه

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاِب 
املرحوم  ابن  م�سطفى  ال�سيد  وال�سعادات  العز  منبع  ال�سادات  قدوة  امّلْرِعّي 

ال�سيد حممد احل�سيني يف وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف من كالم اهلل تعاىل



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 150
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املنيف بربعة)1( اإبراهيم ب�سه مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة اأربع 
ويف  امل�صية،  ال�صة  �سحبة  �سنة  كل  الواردة  م�صية  قطعة  �سلطانيات 
وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف بربعة حممود جلبي باملدر�سة العثمانية)2( بعد 
�سالة املغرب، مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة �سلطانيان ون�سف 
�سلطاين قطعة م�صية ويف ُع�ْصِ �سلطانيٍة قطعًة م�صيًة، املن�سوُب ايقاُفها 
وترتيُبها للمرحوم حممود جلبي املذكور، ويف وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف 
بربعة عبد ال�سالم اآغا مبا لها من املعلوم وقدره يف كل �سنة ثالث �سلطانيات 
قطعة م�صية عو�سا عن فخر املدر�سني ال�سيد ح�سن، بحكم انتقاإله اإىل رحمة 
مببا�صة  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  عنه.  ذلك  وانحالل  تعاىل،  ربه 
الوظائف املزبورة وِبَقْب�ص امُلّعنيَّ لها، وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا 
اإحدى  ل�سنة  الثاين  ربيع  اأواخر  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

58/ح3

وظيفة 
وظيفة 

الت�سدير 
بحرم 
القد�ص 
ال�صيف

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
م�سطفى  ال�سيد  ويا�سني  طه  اآل  عمدة  املَكْرمني  ال�صاف  قدوة  امّلْرِعّي 
القد�ص  بحرم  الت�سدير  وظيفة  يف  حممد  ال�سيد  ال�سادات  قدوة  املرحوم  بن 
ال�صيف، واإفادة امل�ستفيدين مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم ثمانية 
عثمانية؛ عو�سا عن فخر املدر�سني ال�سيد ح�سن، بحكم انتقاإله اإىل رحمة ربه 
ِعّي مببا�صة الوظيفة  تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
املزبورة وِبَقْب�ص امُلّعنيَّ من املتويل على وْقف امل�سجد الأق�سى كائنا من 
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني  كان يف كل �سنة، وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا 

رْيَراً اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

58/ح4
ار  اأَقرَّ

�صف جزء 
من

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب

)1( ربعة: صندوق من الخشب تحفظ به أجزاء القرأن.
أوقفتها أصفهان شاه خاتون  القايتبائية،  المدرسة  المتوضأ، جوار  باب  الحرم قرب  تقع غرب  العثمانية:  المدرسة   )2(

الرومية ابنة األمير محمد العثمانية، أنشئت في سنة840هـ/1436م. العليمي، احمد. المدارس، ص110.
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ال�سدقات 
اخلا�سة

بنت  علما  ال�سيدة  ال�سادقات  عمدة  املحجبات  تاج  املخدرات  فخر  امّلْرِعّي 
قطعة  �سلطانيات  �ست  يف  اأَفْندي  القادر  عبد  مولنا  الإ�سالم  �سيخ  املرحوم 
ال�صة  �سحبة  �سنة  كل  يف  ذلك  الوارد   )2 اخلا�سة  ال�سدقات  من  م�صية 
ال�سيد  ال�سادات  اأختها قدوة  ال�سنية �صكة ابن  القد�ص ال�صيف  اإىل  امل�صية 
م�سطفى بن ال�سيد حممد احل�سيني، بحق �ستة �سلطانية ، عو�سا عن ابن اأختها 
املرحوم ال�ساب ال�سعيد ال�سيد اأبي ال�سعود بحكم انتقاإله اإىل رحمة ربه تعاىل 
ِعّي بتناول ذلك يف كل �سنة  وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن لها مولنا احلاكم ال�صَّ
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني  اأمثالها تقريرا  اأُ�ْسَوة  يف وقته من حمله 

رْيَراً اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �صعا حَتْ
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون. 

58/ح5

وظيفة 
الت�سدير 
باحلرم 
ال�صيف

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ريَن منبُع العلِم واحللِم  َر مولنا و�سيُِّدنا اأعلُم العلماِء اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الكرمُي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي، 
باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا اخلطاب 
املرحوم  بن  م�سطفى  ال�سيد  وال�سعادات  العز  ومنبع  ال�سادات  فخر  امّلْرِعّي 
قدوة املدر�سني ال�سيد حممد كرمي الدين يف وظيفِة الت�سديِر باحلرِم ال�صيِف 
القد�سي، واإفادة امل�ستفيدين كل يوم يف اأي حمل يتي�ص باحلرم القد�سي، مبا 
لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم ع�ص عثمانية من وقف امل�سجد الأق�سى 
اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بحكم  ح�سن  ال�سيد  مولنا  عمه  عن  عو�سا  ال�صيف، 
ِعّي مببا�صة الوظيفة  تعاىل، وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
وِبَقْب�ص معلومها من املتويل على وقف امل�سجد الأق�سى ال�صيف كائنا من 
كان وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا 

رْيَراً اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون.

59/ح1

وظيفة 
قراءة 

احلديث 
النبوي يف 

كل يوم

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  ال�سهري  العامل  الكبري  الَعاِل  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
الكرمي باأعايل نظريه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، فخُر ال�ساداِت الكراِم، عمدُة اآْل 
ها�سٍم الفخاِم، ال�سيِد م�سطفى ابن املرحوم فخِر الأ�صاِف، مْنَح ال�سيد حممد 
وظيفَة قراءِة احلديِث النبوي، على ُمْن�سِئه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، يف كل يوم 
بامل�سجد الأق�سى ال�صيف وال�سخرة امل�صفة مبا لها من املعلوم وقدره يف 
كل يوم ع�ص عثمانية من وْقف امل�سجد الأق�سى ال�صيف، عو�سا عن ال�سيد 
ح�سن بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا

)1( الصدقات الخاصة: هي الصدقات الموجهة من السلطان للفقراء ورجال الدين وخطباء وأئمة المسجد األقصى.
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بامل�سجد 
الأق�سى 

وقبة 
ال�سخرة

ِعّي مببا�صة الوظيفة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ من املتويل على  احلاكم ال�صَّ
وْقف امل�سجد الأق�سى ال�صيف كائنا من كان وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا 
ل�سنة  الثاين  ربيع  اأواخر  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا 

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

59/ح2

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
�سبيحة 
كل يوم 

بال�سخرة 
امل�صفة

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

العلِم  منبُع  ريَن  امُلَتاأخِّ الف�سالِء  اأف�سُل  العلماِء  اأعلُم  و�سيُِّدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واليقنِي،  واحللِم 
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائُلُه ومعاليه حلامِل هذا الكتاب، وناقِل هذا 
اخلطاب امّلْرِعّي، فخر ال�سادات الكرام، عمدة اآل ها�سم الفخام ال�سيد م�سطفى 
بن املرحوم قدوة ال�صاف املعظمني، ال�سيد حممد ال�سهري بابن كرمي الدين 
يوم  كل  �سبيحة  املنيف  تعاىل  اهلل  كالم  من  ال�صيف  اجلزء  قراءة  وظيفة 
لها  املغفور  للمرحومة  وترتيبه  ذلك  ايقاف  املن�سوب  امل�صفة،  بال�سخرة 
�ساحبة اخلريات واملربات والدة ال�سلطان، مبا لذلك من املعلوم، وقدره يف 
كل �سنة �ست �سلطانيات ذهبا الوارد ذلك �سحبة ال�صة الرومية اإىل القد�ص 
ال�صيف ال�سنية عو�سا عن املرحوم فخر املدر�سني ال�سيد ح�سن بن املرحوم 
له  واأَِذَن  وانحالل ذلك عنه.  اهلل تعاىل  اإىل رحمة  الدين بحكم وفاته  �سم�ص 
معلومها  وِبَقْب�ص  الوظيفة  مببا�صة  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
�صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة  عند  وال�ستنابة 

رْيَراً اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

59/ح3

قرار مبنح 
خم�س�سات 
من ال�صة 

الرومية

اأوائل جمادى 
الثانية �سنة 
1081هـ/ 

1670/10/15م

ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن  ال�سهري  العامل  الكبري  الَعاِل  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلاملة  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي 
وناقلِته اآمنة بنِت حممِد كمال �سلطانيتني ذهبا من ال�صة الرومية الواردة 
يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنية اأحدهما من 
حملَّة باب العمود، والثاين من جماعة ال�سلحاء واملجاورين بالقد�ص عو�سا 
عن ولديها عبد املح�سن واإبراهيم، ولدي فخر اأْقرانه ح�سني ابن املرحوم العلي 
بن علي فواز بحكم وفاتهما اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنهما. واأَِذَن 
ِعّي امل�سار اإليه بتناول ال�سلطانيتني املزبورتني يف  لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني  تقريرا  اأمثالها  اأُ�ْسَوة  �سنة يف وقته من حمله  كل 

رْيَراً يف اأواخر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: املزبورون اأَْعاله.
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59/ح4

�صف 
خم�س�سات 
من ال�صة 

الرومية

ة  اأوا�سط ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/24م

دامْت  نظرِيه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ِعّي ح�سن  ال�صَّ احلاكُم  َر  َقرَّ
حبي�ص  بِن  لطفي  بِن  يحيى  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه  ف�ساِئُله 
اإىل  املحمية  الق�سطنطينية  من  الواردة  الرومية  ال�صة  من  ذهبًا  �سلطاين 
هنود  حملة  مع  عمري  جامع  اِم  خدَّ جماعِة  من  ال�سنيِة  ال�صيِف  القد�ِص 
وزاوية هنود عو�سًا عن اأخيه �سقيقه اأحمد، بحكم وفاِتِه اإىل رحمِة اهلل ِتعاىل 
ِعيُّ بتناول ال�سلطاين املزبورة  وانحالِل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكُم ال�صَّ
يف كل �سنة يف وقته من حملِّه، اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني 

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف اأوا�سط ذي احِلجَّ مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: املزبورون اأعاله. 

59/ح5

وظيفة 
قراءة 

ق�سيدة 
املنفرجة 

ليلة 
الثالثاء 

باب 
ال�سخرة 

القبلي

غرة رم�سان 
�سنة 1081هـ/ 
1671/1/11م

فخِر  الرقم،  هذا  حلامِل  بقاوؤه،  دام  اأَفْندي  ح�سن  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  َر  َقرَّ
امل�ستغلني ال�سيِخ ابي ال�سعود ابن املرحوم ال�سيِخ م�سطفى الدجاين، وظيفَة 
قراءِة ق�سيدِة املنفرجِة ليلَة الثالثاِء يف باِب ال�سخرِة امل�صفِة القبلي، مبا 
لذلك من املعلوم اأُ�ْسَوة اأمثاله عو�سا عن املرحوم ال�سيخ طه بن ال�سيخ يا�سني 
ال�سامي بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له احلاكم 
امل�صفة  ال�سخرة  باب  يف  الثالثاء  ليلة  الق�سيدة  قراءة  مببا�صة  ِعّي  ال�صَّ
وقب�ص معلومها اأُ�ْسَوة اأمثاله وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا �سحيحني 
رْيَراً يف غرة رم�سان ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �صعيني مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

59/ح6

وظيفة 
خدمة 
م�سجد 
النبي 
مو�سى 

ووظيفة 
اجلباية

اأوائل رجب 
�سنة 1081هـ/ 

1670/11/13م

الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سُن  الإ�سالِم  م�سايِخ  �سيُخ  و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ِعيِّ وناقلي هذا اخلطاِب امّلْرِعيِّ �سالِح  داَم اأَْعاله، حلاملي هذا الكتاِب ال�صَّ
م�سجد  خدمة  وظيفة  �سُد�َص  منر،  ابن  حممود  املرحوم  ابني  ويو�سف  الدين 
يف  وقدره  املعلوم  من  لها  ملا  الرحيم،  امللك  �سلوات  عليه  مو�سى،  النبي 
كل �سنة �سلطاين من الذي يرد ب�سحبة ال�صة الرومية الواردة كل �سنة من 
اجلباية  وظيفة  و�سد�ص  ال�سنية،  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمية  الق�سطنطينية 
على وْقف العارف الرباين ال�سيخ اأحمد الثوري، قدَّ�ص اهلل تعاىل �صَّه العزيز 
مبا لها من املعلوم، وقدره يف كل يوم �سد�ص عني من عيونه بينهما، عو�سا 
اإىل رحمة اهلل وانحالل ذلك عنه،  انتقاإله  اأخيهما لأبيهما مو�سى بحكم  عن 
وِبَقْب�ص  املزبورتني  الوظيفتني  �سد�ص  ِعّي مببا�صة  ال�صَّ لهما احلاكم  واأَِذَن 
مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  بينهما  �سوية  امُلّعنيَّ  معلومهما 

رْيَراً اأوائل رجب ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �صعا حَتْ
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60/ح1

وظيفة 
القنواتية 

بقناة 
ال�سبيل

اأوائل رجب 
�سنة 1081هـ/ 

1670/11/13م

وناقِله،  ِعّي  ال�صَّ هذا  حلامِل  بقاوؤه،  داَم  اأَفْندي  ح�سن  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  َر  َقرَّ
اأمثاله يو�سف بن احلاّج حممود ال�سهري بابن منر وظيفة القنواتية )1(  فخِر 
بقناِة ال�سبيِل)2( الواردِة من برِك املرجيع)3( اإىل مدينِة القد�ِص ال�صيف، مبا 
قد�سية  مدا حنطة  وع�صون  اأربعة  �سنة  كل  وقدره يف  املعلوم  من  للوظيفة 
من حم�سول وقف القناة املزبورة عو�سا عن اأخيه مو�سى، بحكم وفاته اإىل 
امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  عنه.  ذلك  وانحالل  تعاىل،  اهلل  رحمة 
العني  معلومها  وِبَقْب�ص  املزبورة،  الوظيفة  مببا�صة  املزبور  ليو�سف  اإليه 
واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة،  عند  وبال�ستنابة  املزبور،  الوقف  اأَْعاله من حم�سول 
رْيَراً اأوائل رجب ل�سنة اإحدى وثمانني  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور اهلل، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو الفتح. 

60/ح2

وظيفة 
مرمة 

الكائنني 
بال�سخرة 

امل�صفة

اأوائل رجب 
�سنة 1081هـ/ 

1671/11/13م

ِعيِّ  ال�صَّ الكتاِب  هذا  حلاِمَلْي  بقاوؤُه  داَم  اأَفْندي  ح�سُن  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  َر  َقرَّ
وناِقلْيِه: �سالِح الدين ويو�سف ابني املرحوم احلاّج حممود ال�سهري بابن منٍر، 
ثلَث وظيفِة رمرمة )4( رخام ال�سخرِة امل�صفِة مبا لها من املعلوم وقدره يف 
كل يوم ثلثا عثماين وثلَث ثلِث عثماين �سوية بينهما وثلَث ثلِث وظيفة رمرمة 
الكائنني بال�سخرة امل�صفة، مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماينٌّ 
و�سد�ص عثماينٍّ وثلث �سد�ص عثماين �سوية بينهما عو�سا عن اأخيهما لأبيهما 
املدعو مو�سى بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن لهما 
وبال�ستنابة  بينهما  �سوية  املعلوم  وِبَقْب�ص  ذلك  مببا�صة  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
اأوائل  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة  عند 

رجب ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون. 

)1( وظيفة القنواتية: اصالح القناة ومراقبتها والتفتيش عليها.
)2( قناة السبيل: بنيتقناةالسبيل في الفترة الرومانية وقد استمدت مياهها من عيون وادي العروب ومن ثم الى برك 
سليمان، وترتفع القناة عن مستوى سطح البحر 820م، وسارت نحو 68كيلومتر حتى الحرم القدسي على ارتفاع 750م 
عن مستوى سطح البحر، وقد عمرت القناة عبر التاريخ عدة مرات، وقد أوقفت عليها عدة اوقاف مختلفة في مدينة القدس. 
أبو رميس، ابراهيم. قناة السبيل تاريخها أهميتها واقعها. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، عدد 18، 

.2010
)3( بركة المريجيع: أحد البرك التي كانت تزود قناة السبيل بالمياه جنوب مدينة القدس، حيث كانت تزود بالمياه عن 

طريق واد يطلق عليه اسم واد البلبل. عالونه واخرون. سجل 172، ص32.
)4( وظيفة مرمة: الترميم.
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حما�سبة 60/ح3
�صعية

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

بُن  اِن احلاّج يحيى  الأماِثِل والأَقرَّ اأ�سدَرها من نف�ِسِه فخُر  حما�سبٌة �صعيٌة 
�سالح  وهم  حممود  احلاّج  اأخيه  اأيتام  على  الو�سي  منر،  بُن  ح�سن  احلاّج 
الدين املعتوه ويو�سف ومو�سى وفاطمة ورقية القا�صين عن درجة البلوغ، 
ة ل�سنة ثمانني  اأولها غرة ذي احِلجَّ على ما قب�سه لهم يف مدة �سنة كاملة، 
واأَْلٍف، واآخرها غرة �سهر تاريخه. وعلى ما �صفه يف واجب نفعهم وك�سوتهم 
وم�ساريفهم الالزمة يف املدة املزبورة �سدر ذلك لدى قدوِة الق�ساِة احلاكِم 

ِعيِّ ال�صَّ
املتح�سِل لالأيتام املزبورين من فداٍن ون�سِف فداٍن بافرن ال�ساحل ومن ريع 

ح�س�سهم املزبورة املخلف عن والدهم
اذريه91مد: 12غر�سا، حنطة 78مد: 39غر�سا، �سعري 98مد: 24غر�سا، قطن 
135مد: 13غر�سا و2، من اأجرة ح�ستهما املخلفة: 6غرو�ص، زيت جرة10: 
بغمة:  و2م�صي،  3غرو�ص  دكان:  اأجرة  4غرو�ص،  13مد،   ... 13غر�سا، 

13غر�سا و2م�صي
جمموع: 127غر�سا و2

ظهر من ذلك: ح�سة �سم�سية بنت احلاّج حممود: 14غر�سا و5م�صية
الباقي 113غر�سا

النظر  علوفة  و2،  7غر�ص  ال�سبيل:  قناة  وقف  يف  الدين  ل�سالح  اأجرة  اي�سا 
على الوقف املزبور: 15غر�سا، اأي�سا اأجرته يو�سف من الوقف حنطة: 24مد: 
من  مقو�ص  24غر�سا،  الكرج:  ن�سارى  من  لالأيتام  املقبو�ص  12غر�سا، 

اليهود ال�سكناج: 36غر�سا
املجموع: 94غر�سا و2

الكرج  طائفة  ة  بِذمَّ والدهم  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرث  القا�صين  خ�ص  ما 
ى  ة ال�سكناج اأي�سا 17غر�سا، بيد زوجة امُلَتَوفَّ واليهود ال�سكناج خال ما بِذمَّ

وذلك مبوجب دفرت ق�سمة والدهم: 2198غر�سا
ى: 20 ة كرج خال عما اأخذ منهم اأَْعاله وت ح�سة �سم�سية بنت امُلَتَوفَّ بِذمَّ

ة يهود �سكناج: 153غر�سا و10م�صية وبِذمَّ
َية خال عن املقبو�ص اأَْعاله عن ح�سة �سم�سية بنت امُلَتَوفِّ

ح�سة القا�صين: 25592غر�سا
م�ساريف: 

نفقة الأيتام املزبورين يف املدة املزبورة: 69غر�سا، نفقة يف مدة �سهر ذي 
اأولها  الدين يف مدة �سهر  48غر�سا، ومنها نفقة �سالح  ة �سنة1080:  احِلجَّ

غرة جمادى القانية �سنة1081هـ/ : 21غر�سا
ر�سم دفرت حما�سبة: 6غرو�ص، خرج ق�سمة: 2غر�ص، كاتب دفرت: 15م�صية، 
ر�سلية: 15م�صية، حم�سول بيد �سالح الدين بالنظر على وقف قناة ال�سبيل
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واأجرة اأخراج: 10غرو�ص
دم�سق  دار  دفرت  يف  املن�سورة  بالقلعة  بك  يو�سف  تذكرة  اأخراج  حم�سول 

ال�سام واآغا القلعة: 20غر�ص
جميعه: 124غر�سا

الباقي: 24352غر�سا
اأخويهم �سالح  ِعّي يف  ال�صَّ اإرثهم  ثم مات مو�سى وفاطمة ورقية وانح�ص 

الدين ويو�سف و�سم�سية
تخمني: ح�سة القا�صين يف اأمالك املخلفة عن والدهم املزبور امُلّعنيَّ بدفرت 

ق�سمته املحكي تاريخه اأَْعاله: 500غر�ص
بلغت  912غر�سا،  اأ‘له  املزبور  املبلغ  من  املزبورين  القا�صين  ح�سة 

جميعا: 1412غر�سا
ر�سم  90غر�سا،  وا�سبوع و�سدقة وع�ساء و�سبح:  ظهر منها: جتهيز وتكفني 
171م�صية، كاتب دفرت وق�سام وكتبة:  212م�صية، خرج ق�سمة:  ق�سمة: 

137غر�سا و22م�صية 12غر�سا، بلغ جميعا: 
باقي: 6274غر�سا و8م�صية

تخمني احل�س�ص يف الدفرت املزبور: 500غر�ص
ال�سكناج وجميع  واليهود  الكرج  ة  بِذمَّ الدين  املزبورين يف  للوراث  �سحيح: 

احل�س�ص 773غر�سا
ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف اأوائل ذي احِلجَّ حَتْ

اليتام  مبحا�سبة  املاأمور  رجب  تعاىل  هلل  الفقري  مبعرفة  حو�سب  مثاإله: 
بالقد�ص ال�صيف عفى عنه. 

قر�ص 61/ح1
�صعي

ة  27ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/6م

اهلل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
ق�ساِة  قدوِة  املحقِق  الفا�سِل  ق  امُلَدقِّ الَعاِل  و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل 
اأَفْندي بن  ِعيِّ املوىل يو�سف  الإ�سالِم اخلطباِء والعلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظرِيِه دامت ف�سائُله ومعاليه اأَقر�ص فخر  ِع َخطُّ حممد امُلَوقَّ
احلاّج  اأْقرانه  فخر  اآغا  حممد  وال�ساأن  الفخر  اأويل  عمدة  والعيان،  الأماثل 
كزير  بابن  املعروف  م�سطفى  احلاّج  والأعيان  الأماثل  قدوة  بان  عثمان 
غر�ٍص  كل  َيْعِدُل  عددي  واحد  وغر�ص  عددي  غر�ص  األف  قدره  مبلغا  ال�سامي 
منها ثالثني قطعة م�صية، قب�ص املبلغ املزبور احلاّج عثمان املرقوم من 
ِعيِّ اأمهَل حممد اآغا املزبور  حممد اآغا املرقوم باعرتاِفه بذلك العرتاِف ال�صَّ
امُلّعنيَّ مدة �سهرين مي�سي من غرة  احلاّج عثمان املرقوم باملبلغ املرقوم 
عثمان  احلاّج  واأَقرَّ  ًا  ِعيَّ �َصْ اإمهال  واأَْلٍف  وثمانني  اثنني  ل�سنة  احلرام  حمرم 
ِعّي امل�سار اإليه  املزبور ملحمد اآغا باملبلغ املرقوم لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ة احلرام ختام ًا يف �سابع ع�صين ذي احِلجَّ ِعيَّ دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ
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�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون. 

61/ح2

�صاء 
ح�س�ص 

يف مدينة 
نابل�ص من 

دكاكني 
واأمالك

ة  24 ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/3م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  اِء،  الغرَّ ال�صيعِة  مبجل�ِص  وحترَر 
القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العايل املنيِف وموطِن التقدي�ِص اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى 
ذخِر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  اأق�سا  ِق  امُلَحقِّ الفا�سِل  ق  امُلَدقِّ الَعاِل  ومولنا  �سيِدنا 
العظام،  والأ�سوليني  النحاِة  خال�سِة  الأعالِم،  العلماِء  اأعالم ِ الأناِم،  ولِة 
ُه الكرمُي باأعايل  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي املوىل يو�سف  احلاكم ال�صَّ
ان عثماُن بُن قدوِة الأماثِل  نظريه دامت ف�سائله ومعاليه. ا�سرتى فخُر الأَقرَّ
ال�سامي  كوزير  بن  م�سطفى  احلاّج  وال�سان  الفخر  اأويل  عمدُة  والأعياِن 
ِعّية عن والده املزبور الثابت وكالته فيما ياأتي بيانه فيه مبال  بالوكالة ال�صَّ
موكله املزبور دون ماله من فخر الأماثل وحاوي املفاخر واملحامد حممد 
ِعّي على مهمنور خامن بنت املرحوم اأمري الأمراء الكرام كبري  اآغا الو�سي ال�صَّ
الكرباء الفخام ع�ساف ب�سه مري حلج ال�صيف كان تغمدة اهلل تعاىل بالرحمة 
والر�سوان القا�صة عن درجة البلوغ فباعه ملوكله ما هو خملفا عن ع�ساف 
ب�سه املزبور وفاء ما ثبت ملوكله من خملفات ع�ساف ب�سه املرقوم بالطريق 
ِعّي املومى اإليه بيع ما ياأتي بيانه فيه  ِعّي وباإذن مولنا احلاكم ال�صَّ ال�صَّ
ِعّي  ِعّية على خملفات ع�ساف ب�سه الإذن ال�صَّ يف وفاء ما ثبت من الديون ال�صَّ
َحلَّة)2( الكرمي واخلم�سة  وذلك جميع اخلان القائم البناء)1( مبدينة نابل�ص مِبَ
املزبور  اخلان  امُل�ْسَتِمل  القبلية  باجلهة  املرقوم  للخان  املال�سقة  دكاكني 
على علوي و�سفلي ومنافع وم�ساكن ومرافق وحقوق �صعية فالعلوي منه 
وع�صين  اإحدى  على  ي�ستمل  وال�سفلي  اأو�سة  وثالثني  اإحدى  على  ي�ستمل 
من  اإليها  الوارد  ماء  بركة  وعلى  اخلان  اإىل  منه  يتو�سل  حو�ص  وبه  اأو�سة 
الأول  الباب  النَّافذ وفيه  القريون)3( ويحد ذلك جميعه قبلة زقاق غري  ماء 
ب�سه  واملربات م�سطفى  اخلريات  والدكاكني و�صقا خان �ساحب  والغيوان 
و�سمال ب�ستان بيد وراث املرحوم ع�ساف ب�سه وغربا الطريق ال�سالك وفيه

الفروخية، أنشأ من قبل األمير فروخ باش أمير الركب الشلمي، يعرف حاليا  )1( الخان: المقصود بكلمة الخان خان 
باسم الوكالة الفروخية، تقع الى الجنوب الغربي من خان التجار او خان السلطان. عبد هللا، كلبونة. تاريخ مدينة نابلس-

2500ق.م1918-م،،نابلس،ط1، 1992، ص72.
)2( محلة الكريم: من محالت مدينة نابلس تقع في الشرق من المدينة.

 3( ماء القريون: أحد العيون الرئيسة في مدينة نابلس تقع في الجزء الجنوبي من البلدة القديمة في مدينة نابلس، وكانت 
تزود األسبلة التالية بالمياه وهي. سبيل التوبانى، سبيل عين جديدة، سبيل الست,، سبيل يعيش، السبيل الصالحي، سبيل 
السكر، سبيل الساقية، سبيل بدران. قعقور، فداء. األسبلة المائية في العمار اإلسالمية حالة دراسية مدينة نابلس، رسالة 

ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2010، ص 64.
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الكائنة  القهوة  قبو  وجميع  ال�سالك  الطريق  اإىل  منه  املتو�سل  الثاين  الباب 
القبلية ويحدها قبلة بدار رم�سان  باملحلة اجتاه اخلان املزبور من اجلهة 
الباب وغربا  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�سمال  ابن قظنفر  النجار و�صقا دكان 
دار جارية يف وقف املرحوم م�سطفى ب�سه بجميع حقوق ذلك كله وطرقه 
وحدوده ومرفقه ومنافعه وما عرف به ون�سب اإليه وبكل حق هو لذلك �صعا 
ول  فيعطله  ف�ساد  ول  فيه  غنب  ل  مرعيا  معتربا  و�صاء  ًا  ِعيَّ �َصْ لزما  بيعا 
امّلْرِعّي  الإيجاب والقبول املعترب  ال�سحة م�ستمل على  ما يخرجه عن وجه 
املتابيعيني  عند  ذلك  املعلوم  ِعّيني  ال�صَّ ال�سحيحني  والت�سليم  والت�سلم 
الغرو�ص  من  قدره  بثمن  �صعا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  املزبورين 
اآلف غر�ص عددية  �سبعة  تاريخه  يوم  اجلارية يف معاملة  العددية  الف�سية 
وغر�ص عددي يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنا حال على ما 
يف�سل فيه قا�س�ص امل�سرتي املرقوم بالوكالة عن والده املرقوم من الثمن 
العرتاف  ِبَقْب�سها  البائع  الو�سي  اعرتف  واحد  غر�ص  اآلف  خم�سة  املزبور 
ة امل�سرتي املرقوم من جميع املبلغ املرقوم  ِعّي فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء  ِعّية بالطريق ال�صَّ ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  البات  البيع  و�سدر 
ِعّية والتفرق  وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد اللزوم واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
بالأبدان عن ترا�ٍص بنهما، وح�سبما كان ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم 
بن  علي  املدعو  املزبورين  املتبايعني  بح�سور  وح�ص  �صعا  يجب  حيث 
م�سطفى جاوي�ص الدلل واأخرب اأنه اأ�سهر النداء على البيع املرقوم يف حمل 
املرقوم  البيع  يرغب يف  فلم يجد من  �سهر،  الزيادات مدة  الرغبات وموطن 
ًا مقبول منه  ِعيَّ �َصْ اإخبارا  �سوى امل�سرتي املرقوم  الثمن املزبور  باأزيد من 
م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  املر�سي  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ القبول 
ًا  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه حكما �َصْ ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
وع�صين  رابع  رْيَرايًف  حَتْ امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ وواجبا  ِعّية  ال�صَّ �صائط  م�ستوفيا 

ة احلرام ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
الفقري  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  الفقري  زكريا،  الفقري  �سهود: 

علي، الفقري مو�سى، الفقري خليل. 

62/ح1

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
بال�سخرة

اأواخر ربيع ثاين 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/14م

الفقِه  دقائِق  حمرُر  ُر،  امُلَحرَّ الفا�سُل  الكبرُي  الَعاِلُ  و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
والتف�سرِي، ُمَقّرُر قواعِده اأح�سَن تقريٍر، اأق�سى ق�ساِة الإ�سالِم، اأوىل ولة الأنام، 
ِعيُّ املوىل املويل  ال�صَّ ُل بني احلِق والباطِل، احلاكُم  الفا�سِ الفا�سُل  العامُل 
ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  ح�سن 
حامل هذا الكتاب وناقل هذا اخلطاب فخر الأفا�سل الكرام ال�سيخ ح�سني بن 
املرحوم قدوة املدر�سني الكرام ح�سن فخر الإ�سالم يف وظيفة قراءة اجلزء
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بربعة  ال�صيفة  بال�سخرة  يوم  كل  �سبيحة  املنيف  اهلل  كالم  من  ال�صيف 
مبا  والرحمة،  الر�سوان  عليه  خان  �سليمان  ال�سلطان  له  املغفور  املرحوم 
لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم قطعة م�صية عو�سا عن قدوة املدر�سني 
ال�سيد ح�سن بحكم وفاته لرحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا 
ِعّي امل�سار اإليه مببا�صة الوظيفة وِبَقْب�ص معلومها وبال�ستنابة  احلاكم ال�صَّ
اأواخر  رْيَراً  حَتْ واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا  عند احلاّجة تقريرا 

ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف

�صاء دار 62/ح2
بقرية لد

3ذو القعدة 
�سنة 1081هـ/ 
1671/3/13م

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ع  ِعيِّ املوىل املويل علي اأَفْندي امُلَوقَّ م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمني، احلاكِم ال�صَّ
الأفا�سل  فخر  ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
املَكْرمني املعظمني مولنا ال�سيخ حممد بن فخر الأماثل والأعيان احلاّج عبد 
ِعّية  الة عن نف�سه وبالوكالة ال�صَّ اجلواد ال�سهري ن�سبه الكرمي بالع�سلي بالأ�سْ
عن والده املزبور واأخيه فخر الأماثل والأكارم ال�سيخ �سالح وفخر الأماثل 
ال�سيخ �سليمان الثابت وكالته عنهما يف ال�صاء الآتي ذكره فيه بالثمن الذي 
�سوية بينهم من  امُلَوّكلني املزبورين  ًا مباله ومال  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  �سيعني فيه 
ِع  املعلم اإبراهيم ابن املعلم اأحمد الرملي ال�سهري بق�سقو�ص ح�سن اأفندي، امُلَوقَّ

ُه باأعايل نظريه.  َخطُّ
وقع  ما  بذكر  ناطقة  مرعية  �صيحة  ووثيقة  �صعية  �سحيحة  حجة  هذه 
مبحرو�سة  الزهراء  النرية  الطريقة  وحمفل  الغراء  ال�صيعة  مبجل�ص  وحترر 
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيف  ال�صيف واملعبد  القد�ص 
بالحكام  والأحكام  الق�سايا  حمرر  الأنام  ولة  ذخر  الإ�سالم  ق�ساة  فخر 
ِعّي  ِعّي املوىل احلا�ص معه باملجل�ص ال�صَّ عمدة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
فباعه وملوكليه �سوية بينهم ما هو له وجاٍر يف ملكه ومنتقل اإليه بالبتياع 
ِعّي مبوجب حجة �صعية �سادرة لدى عبد الرحمن اأَفْندي خليقة احلكم  ال�صَّ
العزيز برملة فل�سطني موؤرخة يف خام�ص ربيع اأول ل�سنة ثمانني واأَْلٍف ويده 
اإىل حني �سدور هذا  وا�سعة على ذلك دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك 
البيع وذلك جميع الدار الكائنة بقرية لد باملحلة الغربية امُل�ْسَتِملة على بيوت 
واإيوان ومطبخ وخزانة وبئر معد جلمع ماء ال�ستية ومرتفق ودهليز اجلميع 

معقودين  علويني  واإيوان  وطبقة  �سماوية  و�ساحة  واجلري  باحلجر  معقود 
باحلجر واجلري ي�سعد اإليها من �سلم حجري يحدها قبلة الطريق ال�سالك وفيه 
الباب و�صقا دار خليل اللوح الذمي و�سمال دار م�سعد بن قويعه وغربا دار
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املذكورة  بالقرية  الكائنة  ال�سغرية  الدار  وجميع  الذمي  بانوز  بن  موت 
اجلميع  ومرتفق  وا�سطبل  وايوان  اأو�سة  على  امُل�ْسَتِملة  املزبورة  باملحلة 
معقود باحلجر واجلري و�ساحة �سماوية ويحدها قبلة الطريق ال�سالك وتامه 
بن  خليل  دار  و�سمال  الذمي  احلداد  جري�ص  دار  و�صقا  النَّافذ  غري  زقاق 
بركة الذمي وغربا الطريق ال�سالك وبه الباب بجميع حقوق ذلك كله بطرقه 
اإليه بكل حق هو لذلك �صعا املعلوم  وحدوده ومنافعه ما عرف به ون�سب 
ِعّي النايف للجهالة �صعا بثمن قدره ثالثمائة غر�ص  ذلك عندهم العلم ال�صَّ
يعدل كل غر�ص منها ثالثني قطعة م�صية تعو�ص عنها اثني ع�ص قنطارا 
بذلك  باعرافه  املزبور  البائع  بيد  ذلك  جميع  �سلم  القد�سي  بالوزن  �سابونا 
الثمن  جميع  من  امل�سرتيني  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ِعّي  ال�صَّ العرتاف 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرقوم 
وا�ستيفاء و�سدر البيع البات بينهما يف ذلك باإيجاب �صعي وقبول مرعي 
ِعّية  ال�صَّ واملعاقة  واملعرفة  الروؤية  بعد  وت�سليم �سحيحني �صعيني  وت�سلم 
والتفرق بالأيدي عن ترا�ص بينهما وحيثما كان يف من ذلك وتبعه ف�سمانه 
لزم حيثما يجب �صعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى 
رْيَراً يف ثالث ذي القعدة  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور اهلل ال�سافعي، مولنا 
ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الثوري،  ال�سيخ علي  الديري، مولنا  ال�سيخ فتح اهلل 

ال�سيخ خليل الديري. 

63/ح1

دعوى على 
ع�ساف بك 
امري احلاّج 

ال�سامي

ة  20 ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/29م

و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِق افتخاِر ق�ساِة الإ�سالِم، اأعلِم العلماِء الإعالِم  ِق الفا�سِل امُلَدقِّ الَعاِلِ امُلَحقِّ
معدِن العلِم واحللِم واالف�سل والكالِم احلاكِم ال�صعي املوىل يو�سف اأَفْندي 
فخُر  ادعى  ومعاليه  ف�سائُله  دامْت  نظريِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ
اإكليلة  املخدراِت  فخِر  عن  املطلق  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  اآغا  �ساهني  الأماثل 
خان  لل  ال�ست  املنيِع،  العاين  وال�سرِت  الرفيِع  احلجاِب  ذات  امل�ستورات، 
خامن ابنِة املرحوِم اأمرِي الأمراِء الكراِم كبرِي الكرباِء الفخاِم �ساحِب املجِد 
)1( ب�سه  ح�سني  مولنا  ِم،  العالَّ امللِك  عنايِة  مبزيِد  املخت�ِص   ، ِم والحرتا

)1( حسين باشا: حسين بن حسن بن محمد بن رضوان، استلم حكم غزة عن والده في سنة1054-1073هـ//-1644
1662م، وقد كان له دراية واسعة في أمور السياسة، استلم لواء القدس ألكثر من فترة وكذلك لواء نابلس ومعها إمارة 

الحج، المحبي، خالصة األثر، ج2، ص88.
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الكائنة  والر�سوان  بالرحمة  اهلل  تغمده  كان  ها�سم)1(.  ّغّزَة  لواء  مدير 
اآغا  اإبراهيم  بن  بك  علي  اأمثاله  فخر  من  واحد  كل  ب�سهادة  عنها  وكالته 
تعريفه  جاز  من  مع  بها  العارفني  حممد  بن  اآغا  العال  عبد  اأْقرانه  وفخر 
بها �صعا على فخر الأماثل والأعيان عمدة اأويل الفخر وال�سان حممد اآغا 
مامنور  ال�ست  املكنونة  واجلوهرة  امل�سونة  ال�ست  على  ِعّي  ال�صَّ الو�سي 
الكرام  الأمراء  اأمري  املرحوم  بنت  االبلوغ  درجة  عن  القا�ص  خامن  خان 
كبري الكرباء الفخام مولنا ع�ساف ب�سه امري احلج ال�صيف ال�سامي �سابقا 
وقال يف تقرير دعواه عليه اأن ملوكلته املزبورة قبل املرحوم ع�ساف ب�سه 
املذكور مبلغا قدره األفا غر�ص ثنتان عددية يعدل كل غر�ص من ذلك ثالثون 
األف جرة زيت بالكيل الرملي)2( باألف غر�ص  قطعة م�صية منها عن ثمن 
بثمانني  مثقال  كل  ذهبا  مثقال  مائة وخم�سون  زنته  وثمن خلخال ذهب 
قطعة م�صية و�سوارتني ذهبا، زنتها �سبعون مثقال ذهبا، ثمن كل مثقال 
كل  بق�صه  قطنا  قنطارا  ثمانني  وثمن  م�صية،  قطعة  وثمانون  خم�سة 
املزبوِر  املبلِغ  جملُة  وهي  غر�ص.  اربعمائة  قيمته  غرو�ص  بخم�سة  قنطار 
القا�صة  ابنته  يف  اإرثه  وانح�ص  مات  املرقوم  ب�سه  ع�ساف  واأن  اأَْعاله 
خملفات  على  يده  و�سع  عليه  واملدعى  امُلَوّكلة.  زوجته  ويف  املزبورة 
ع�ساف ب�سه املرقوم ويطالبه بذلك ملوكلته من املرتوكات املزبورة و�ساأل 
له  ت�سهد  بينة  املدعي  من  وطلب  بالإنكار.  فاأجاَب  �سئل  ذلك،  عن  �سوؤاله 
اأْقرانه احلاّج حممد بن نا�ص وم�سطفى  بذلك، وح�ص كل واحد من فخر 
بك بن علي، و�سهدا بعد اأن ا�ست�سهدا باأن ع�ساف ب�سه املزبور كان يف حال 
اأَقرَّ بح�سورهما وبني يديهما  حياته قبل وفاته وهو يف �سحته و�سالمته 
اأن بذمته لزوجته امُلَوّكلة املزبورة األفي غر�ص، ثمن األف جرة زيت بالكيل 
ذهبا  وخلخال  غرو�ص  بخم�سة  قنطار  كل  قطنا  قنطارا  وثمانني  الرملي 
و�سوارتان  م�صية  قطعة  ثمانون  مثقال  كل  مثقال  وخم�سون  مائة  زنته 
ذهبا زنتها �سبعون مثقال ذهبا كل مثقال بخم�سة وثمانني قطعة م�صية 
الو�سي  بوجه  �صعية  �سحيحة  �سهادة  اأَْعاله  املرقوم  املبلغ  جملة  وهي 
، فقبلت �سهادتهما بذلك قبول ِعيٌّ املرقوم فلم يبد يف �سهادتهما دافٌع �َصْ

)1( مير لواء غزة: أمير لواء غزة. حيث كانت فلسطين تقسم الى واليات وكان يطلق عليها أبضاً إيالة  وتعتبر اإليالة 
من التقسيمات اإلدارية في الدولة العثمانية، فقد كانت الدولة مقسمة إلى أياالت، واإلياالت إلى سناجق والسناجق إلى 
أقضية واألقضية إلى نواحي والنواحي إلى قرى، وقد أشرف على االياالت في الدولة أمير األمراء ثم الوزراء بعد 
القرن السادس عشر الميالدي، حيث كانوا يمثلون السلطان ويجمعون بين الحكم اإلداري والعسكري لإليالة ولهم النفوذ 
مطبوعات  التاريخية،  العثمانية  للمصطلحات  الموسوعي  المعجم  صابان،  سهيل  القضائية.  الحاالت  عدا  ما  المطلق 

مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، )1421 هـ/2000م(، ص 45.
)2( كيل رملي: كل مدينة كان لها كيل خاص بها فهناك الكيل المقدسي والكيل الخليلي والنابلسي. 
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ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  ثبت  وملا  ًا.  ِعيَّ �َصْ
فخر  لتحليفها  فندب  ِعّي  ال�صَّ اليمني  املزبورة  امُلَوّكلة  على  ترتب  ًا  ِعيَّ �َصْ
ق�ساة الإ�سالم عبد الرحمن اأَفْندي بن حممد خليفة احلكم العزيز بّغّزَة ها�سم 
اإله اإل هو باأنه ل ي�سلها  حال فحلَّفها النائب املزبور باهلل العظيم الذي ل 
املبلغ املرقوم امُلّعنيَّ اأَْعاله واأنه باق يف بذمته ول ترباأ ذمته منه ول ينتقل 
مبوجب  ِعّي  ال�صَّ احللف  ملعاين  جامعا  ًا  ِعيَّ �َصْ حلفا  ًا  ِعيَّ �َصْ نقال  ذمته  عن 
النائب املزبور املوؤرخة يف خام�ص ع�ص ذي  ال�سادرة عن  ِعّية  ال�صَّ ة  احِلجَّ
الو�سي  بوجه  املزبورة  ة  احِلجَّ وقرءت  اأْدَناه  تاريخه  �سنة  احلرام  ة  احِلجَّ
انكر م�سمونها، فطلب من املدعي بينة ت�سهد له ب�سحة م�سمونها، فاأح�ص 
اأن  بعد  و�سهدا  الدين،  نا�ص  بن  اأحمد  واحلاّج  ر�ستم  بن  مراد  واحد من  كل 
بن  اأَفْندي  الرحمن  عبد  مولنا  لدى  �سدرت  املزبورة  ة  احِلجَّ باأن  ا�ست�سهدا 
حممد املومى اإليه، واأ�ْسَهدهما على نف�سه بذلك �سهادة �سحيحة �صعية، فلم 
ًا وثبت  ِعيَّ ، فقبلت �سهادتهما بذلك قبول �َصْ يبد يف �سهادتهما دافٌع �َصِْعيٌّ
ًا وحكم  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى مولنا  ذلك  م�سمون 
ِعّي  ال�صَّ بالطريق  اوقعه  ِعّية  ال�صَّ �صائطه  م�ستوفيا  ًا  ِعيَّ �َصْ حكما  مبوجبه 
من الو�سي املرقوم بدفع الألفي غر�ص املزبورة من مرتوكات ع�ساف ب�سه 
رْيَراً  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ ار �َصْ املزبور للمدعي املزبور ملوكلته املزبورة اإَقرَّ

ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  يف اليوم الع�صين من �سهر ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا اللديري ال�سيخ نور الدين ال�سافعي ال�سيخفتح اهلل ال�سيخ 

علي ال�سيخ مو�سى. 

63/ح2

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف 
يف 

ال�سخرة 
امل�صفة 

بعد �سالة 
الع�ص

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

ُع  َر مولنا و�سيُدنا العالمُة الفهامُة فخُر ق�ساِة الإ�سالِم يو�سُف اأَفْندي امُلَوقَّ َقرَّ
الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ
الدين بن  ال�سيخ �سم�ص  امّلْرِعّي فخر امل�ستغلني عمدة املخل�سني  وناقل هذا 
ال�سهري ن�سبه املبارك بابن غ�سية ن�سف  الدين  ال�سيخ بدر  ال�ساحلني  قدوة 
وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف من كالم اهلل تعاىل املنيف يف كل يوم بال�سخرة 
امل�صفة بعد �سالة الع�ص بربعة �ساحب اخلريات كوجك اأحمد ب�سه مبا لذلك 
من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيان عو�سا عن والده بحكم فراغه عن 
ِعّي  ذلك يف يوم تاريخه بح�سن اختياره ور�ساه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه مببا�صة ن�سف الوظيفة املزبورة وِبَقْب�ص  اإليه، خلَّد اهلل  امل�سار 
�سحيحية  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها 
اإحدى  ل�سنة  احلرام  ة  احِلجَّ ذي  اأواخر  يف  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله. 
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64/ح1

وظيفة 
اخلطابة 
بامل�سجد 
الأق�سى 
ال�صيف

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا الَعاِل  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه  ع َخطُّ اأَفْندي املوىل امُلَوقَّ الكبرِي العمِل ال�سهرِي ح�سن 
ابن  الدين  كمال  ال�سيخ  مولنا  تاريِخه  يوَم  ومعاليه، ح�َص  ف�سائله  دامت 
ال�سيخ  اأخيه  ابن  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  اخلليلي  حممد  ال�سيخ  املرحوم 
واأبرز  �صعا  عنه  وكالته  الثابت  اخلليلي  ب�سري  ال�سيخ  املرحوم  بن  اإبراهيم 
العلماء  فخر  مولنا  اأن  م�سمونها  اأف�سح  �سلطانية  �صيفة  براءة  يده  من 
واملدر�سني �ساللة الأولياء والعلماء العارفني ال�سيخ ويل الدين ال�سهري ن�سبه 
اخلطابة  وظيفة  يف  عثمانية  خم�سة  يف  مت�صف  جماعه  بابن  املبارك 
بامل�سجد الأق�سى ال�صيف واأنها حق ال�سيخ اإبراهيم بن ال�سيخ ب�سري امُلَوّكل 
اخلطاباء  فخر  مولنا  فعار�سه  املحفوظ،  بال�سجل  قيدها  وطلب  املزبور، 
ال�سيخ عبد  العظام،  والأولياء  العلماء  �ساللة  الفخام،  الف�سالء  الكرام، عمدة 
ِعّية الثابت وكالته عنه  اإليه بالوكالة ال�صَّ ا، مل�سار  احلق �سقيق ال�سيخ ويل 
اإبراهيم امُلَوّكل املزبور ل ي�سبق له ت�صف يف اخلطابة  �صعا، باأن ال�سيخ 
ِعّي  املزبورة، واأن مولنا ال�سيخ ويل الدين امل�سار اإليه تلقى ذلك بالفراغ ال�صَّ
بالقد�ص  �سابقا  املفتي  اأَفْندي  اهلل  هبة  الإ�سالم  م�سايخ  فخر  مولنا  من 
اأن �سدر اخلط  ال�صيف ول يزل مت�صفا يف اخلم�سة عثمانية املزبورة اإىل 
بالدفرت  الدين مقيدا  ال�سيخ ويل  ا�سم  والت�صيف ووجد  العز  له  دام  ال�صيف 
ِعّي على ما بيد ال�سيخ ويل  املوؤرخ باخلط ال�صيف. واطلع مولنا احلاكم ال�صَّ
بال�ستحقاق  وت�صفه  ِعّية  ال�صَّ والتم�سكات  ال�سلطانية  الرباءات  من  الدين 
ال�سادرة لدى املوىل بدر �سماء املعايل  ال�صيفة  ة  احِلجَّ واأبرز  الوظيفة،  يف 
ِعّي مولنا ال�سيد حممد اأَفْندي الفناري القا�سي بالقد�ص ال�صيف  احلاكم ال�صَّ
�سابقا ال�ساهد مبنع وكيل ال�سيخ اإبراهيم املزبور املوؤرخ يف رابع �سهر ربيع 
الثاين �سنة ثمانية و�سبعني واأَْلٍف وراأى معار�سته له بغري وجه �صعي ابقاه 
املرقومة  اخلطابة  وظيفة  يف  املزبورة  عثمانية  اخلم�سة  يف  ت�صفه  على 
رْيَراً يف اأواخر  ًا حَتْ ِعيَّ ومنعه من معار�سة ال�سيخ ويل الدين املزبور منعا �َصْ

ة احلرام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  �سهر ذي احِلجَّ
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ فتح اهلل 

الديري، ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي. 

64/ح2

وظيفة 
البوابة 
بكني�سة 
القيامة

ة  23ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/2م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل ح�ص لدى مولنا و�سيدنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ُق الفا�سُل امُلَحقُِّق فخُر املدر�سني الكراِم، عمدُة العلماِء الأعالِم،  الَعاِلُ امُلَدقِّ
ع  ِعّي املوىل يو�سف اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ حالُل م�سكالِت الأناِم، احلاكُم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه فخر اأْقرانه احلاّج يو�سف  َخطُّ
الرومي واأبرز من يده براءة �صيفة �سلطانية من م�سمونها ال�صيف وفحوى
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مكنونها املنيف اأن ال�سدقات ال�سلطانية اأنعمت عليه بوظيفة البوابة بكني�سة 
القيامة الكائنة بالقد�ص ال�صيف وقف خا�سكي �سلطان طاب ثراها مبعلومها 
امُلّعنيَّ عو�سا عن اأحمد الكويف �ساكن بغري هذه الديار واأنه مرفوع من هذه 
الوظيفة موؤرخة يف �سابع ع�ص �سهر ل�سنة تاريخه اأْدَناه ح�ص يوم تاريخه 
اأْدَناه فخر الأماثل والكابر املَكْرمني ال�سيد خليل بن املرحوم قدوة ال�ساحلني 
ال�سيخ يو�سف اخلزرجي واأبرز من يده حجة �صعية �سادرة لدى مولنا قدوة 
العلماء العاملني علي اأَفْندي خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�صيف م�سمونها 
الوظيفة  يف  جلبي  اأحمد  من...  كل  ترافع  املزبور  خليل  ال�سيد  باأن  ال�صيف 
املزبورة اأَْعاله هو اأحمد بك واأبرز من يده براءة �صيفة �سلطانية مقيد فيها 
الإ�سالم  �سلطان  له  املغفور  املرحوم  وقف  القامية  كني�سة  بوابة  وظيفة  اأن 
وامل�سلمني ال�سلطان �سليمان خان عليه الرحمة والر�سوان ُمَقّررة على ال�سيد 
مدة  اأَْعاله  املزبورة  بالوظيفة  مت�صفون  وجده  اأبيه  واأن  اأبيه  عن  خليل 
تزيد عن مائة �سنة �سابقة على تاريخه اأْدَناه ثم اأبرز اأمرا �صيفا موؤرخا يف 
عا�ص ذي القعدة ل�سنة ثمانني واأَْلٍف من خال�سة م�سمونه ال�صيف وفحوى 
مكنونيه املنيف اأن وظيفة البوابة بكني�سة القيامة مبا لها من املعلوم وقدره 
يف كل يوم قطعة م�صية وقف املرحوم ال�سلطان �سليمان خان امل�سار اإليه 
مقيدة يف م�ستوره ال�صيف مبحكمة انا�سول بدار ال�سلطنة، با�سم ال�سيد خليل 
املزبور عن اأبيه عن جده، مبوجب الرباءات ال�صيفة املجلدة بيده وقيد الأمر 
املزبور  بك  اأحمد  العمل مبقت�ساه، ومنع  واألزم  املحفوظ،  بال�سجل  ال�صيف 
ة ال�صيف يف  ًا موؤرخة احِلجَّ ِعيَّ الوكيل عن خليل بن جلبي املزبور منعا �َصْ
ال�سيد خليل من  اأْدَناه. وطلب  تاريخه  ل�سنة  القعدة احلرام  خام�ص ع�ص ذي 
ِعّي،  ال�صَّ بالوجه  الق�سية  بهذه  البت  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
ِعّي امل�سار اإليه وعرف احلاّج يو�سف املكور  فا�ستخار اهلل مولنا احلاكم ال�صَّ
باأن اأخذ هذه الوظيفة املزبورة ي�سادف بحال يف وجه تديده لكون اأحمد 
املرقوم رفق يف الوظيفة املزبورة... واأن قبوله... ول يوجد لأن اأحمد جلبي 
اأخذ عن خبدان وح�سن واأن املقبول ت�صف لكون اأن الوظيفة املزبورة جارية 
ولأن  �سلطان،  خا�سكي  وقف  ل  خان  �سليمان  ال�سلطان  املرحوم  وقف  يف 
الوظيفة املزبورة يف ت�صف ال�سيد خليل املزبور عن اأبيه عن جده مد مديدة 
قيد  املزبور  لل�سيد خليل  التعر�ص  ومنع من  بيده  املخلَّدة  الرباءات  مبوجب 
ت�صفه  على  خليل  ال�سيد  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  وابقا  املزبورة  الوظيفة 
الرباءات  من  بيده  مبا  املزبورة  بالوظيفة  له  واأَِذَن  ومعلومها.  الوظيفة  يف 
يف  رْيَراً  حَتْ ِعّية  ال�صَّ والتم�سكات  اخلاقانية  والأوامر  ال�سلطانية  ال�صيفة 

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ع�صين ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل.
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ق�س
ة ال 20ذو احِلجَّ

�سنة 1081هـ/ 
1671/4/29م

ِعّي املوىل  ر امّلْرِعّي لدى قدوة الق�ساة احلاكم ال�صَّ ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ح�سن  الإ�سالم  م�سايخ  فخر  ا�ستاأجر  نظريه  اأَْعاله  ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف 
ولد  ياقوب  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  ال�صيف  بالقد�ص  القا�سي  اأَفْندي 
يدا الن�صاين الأرمني... ما هو له وجاري يف ملكه وحتت يده وذلك جميع 
ليحمل عليها  ِعّي وذلك  ال�صَّ العلم  املعلوم عندهما  والع�صين بغال  اخلم�سة 
اثقال ح�صة املوىل امل�سار اإليه من مدينة القد�ص ال�صيف واإىل ق�سطنطينية 
غر�ص،  ون�سف  اأ�سدية  غر�سا  ع�ص  �سبعة  بغل  كل  اأجرة  عن  ح�سابا  املحمية 
ليحمل على البغال ثالثة خيم واأثاث وثالث اجواز واأ�سباب واثقال ولوازمه 
اأ�سدية �سحاحا  قب�ص منه باحل�صة واملعاينة مائة غر�ص وع�صون غر�سا 
له  يدفعها  البغال  اإجارة  وبقية  والتعجيل  ال�سالف  حكم  على  ًا  ِعيَّ �َصْ قبول 
اجارة  ذلك معاهدة �صعية  على  فعاهده  ا�سكدار،  ي�سل  عندما  ف�سيئا  �سيئا 
ل�سنة  احلرام  ة  احِلجَّ رْيَراً يف ع�صين ذي  حَتْ �سحيحة �صعية مقوبلة �صعا 

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 

65/ح2
مية

لرو
ة  ا

�ص
ن ال

ت م
�سا

خ�س
 مب

رار
ق

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

علي  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الفهامة  القدوة  العالمة  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي الرجل الكامل املدعو احلاّج اأحمد  الكتاب ال�صَّ
الرومية  ال�صة  من  �سلطانية  ثالثة  يف  العبوي  عثمان  احلاّج  املرحوم  بن 
ال�سنية على  اإىل القد�ص ال�صيف  الواردة كل �سنة من الق�سطنطينية املحمية 
ما يف�سل فيه، فمن ذلك �سلطاين ذهبا من رجال باب القطانني، و�سلطاين من 
حملة باب حطة، و�سلطاين من حملة الري�سة عو�سا عن والده عثمان وعارفة 
ِعّي امل�سار  بحكم وفتهما وانحالل ذلك عنهما. واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
�سنة يف  املزبورة يف كل  �سلطانية  الثالثة  بتناول  عليه  النَِّعم  اهلل  اإليه خلَّد 
وقته من حمله اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا 

رْيَراً يف اأوائل ذي القعدة  حَتْ

زواج65/ح3
ة  اأواخر ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

لدى مولنا العالمِة يو�سٍف، داَم بقاوؤُه، تزوَج الرجُل املدعو عبد اللطيف ابُن 
البالِغ  البكِر  العرِب،  م�سطفى  بنِت  مرمَي  مبخطوبِته  الدم�سقي  اأحمد  احلاّج 
اأ�سداقها على بركة اهلل تعاىل وعونه، وح�سن  ِعّيِة  ال�صَّ اخلاليِة عن املوانِع 
توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �سداقا جملُته ثالثون غر�سًا، 
احلالُّ لها من ذلك ع�صون غر�سا مقبو�سا بيدها، باعرتاف والدها وكيلها، 
والباقي بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق موت اأو طالق. 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك والُدها املزبوُر بالوكالِة منها الثابت وكالته  زوَّ
من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادِة  ل�سداٍق  معجٍل  ِبَقْب�ٍص  العرتاُف  َوَقَع  ذلك.  يف  عنها 
احلاّج رجب بن اإبراهيم الدم�سقي واحلاّج حممد بن اأحمد الدم�سقي العارفني
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ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه  ِعيَّ ًا وزواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ بها 
متى  اأنه  هي  ه  حظِّ على  الزوجِة  طالَق  املزبوُر  الزوُج  وعلََّق  ًا،  ِعيَّ �َصْ قبول 
معروف  ول  نفقة،  بال  وتركها  اأ�سهٍر  �ستِة  مدَة  طاعِته  حملِّ  من  عنها  غاب 
ثبوت  يف  قبله  ويكون  نف�سها،  بها  تلك  بائنة  طلقة  طالقة  تكون  �صعي 
َر الزوُج املزبوُر على نف�سه بر�سم ك�سوِة الزوجِة املزبورِة  الطالق بوجهه. وَقرَّ
وقدُرُه يف كل �سنة ثالثة غرو�ص، ولزوم انفاق ذلك عليها يف واجب ك�سوِتها، 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ اإذنا �َصْ وبال�ستدانة عند احلاّجة وبالرجوع نظري ذلك عليه 

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  اأواخر ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل.

65/ح4

�صاء 
جارية 
�سغرية 
حب�سية 
اجلن�ص

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعده اأح�سَن تقرير، الَعاِل 
ح�سن  و�سيدنا  مولنا  والباطل،  احلِق  بني  ل  الفا�سِ الكامِل  الفا�سِل  العامِل 
اأَفْندي القا�سي بالقد�ص ال�صيف مباله لنف�سه دون غريه من فخر الأفا�سل 
املَكْرمني ال�سيخ مو�سى ابن قدوة املدر�سني الكرام نور الدين اأَفْندي ال�سافعي 
ِعّي مبوجب حجة  فباعه ما هو له وجاٍر يف ملكه ومنتقل اإليه بالبتياع ال�صَّ
�صعية موؤرخة يف ع�صين جمادى الثانية ل�سنة تاريخه اأْدَناه، وذلك جميع 
ِعّي  اجلارية ال�سغرية احلب�سية اجلن�ص احلا�صة املعلومة عندهما العلم ال�صَّ
عددية،  غر�سا  خم�سون  قدره  بثمن  �سائمة  املدعوة  �صعا،  للجهالة  النايف 
ِعّي،  ثمنا حال مقبو�سا بيد البائع املزبور بيده باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
الثمن املرقوم ومن كل  اإليه من جميع  ة امل�سرتي املوىل امل�سار  ِذمَّ وُبرَِّئْت 
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء واعرتف  ِعّية بالطريق ال�صَّ جزء منه الرباءة ال�صَّ
ًا وثبت م�سمون  ِعيَّ �َصْ اإليه بت�سليم اجلارية املزبورة اعرتافا  املوىل امل�سار 
ة  اأواخر ذي احِلجَّ رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ ِعّي  ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله. 

65/ح5

زواج طه 
بن اإبراهيم 
الفناطلي 
مبخطوبته

ة  26ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/5م

َج الرجُل املدعو طه بن اإبراهيم الفناطلي مبخطوبِتِه عارفة بنِت عي�سى بِن  تزوَّ
ِعّيِة، اأ�سداقها  مو�سى بِن علم، املراأِة الكاملِة اخلاليِة عن الزوج واملوانِع ال�صَّ
على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم �سداقا جملته خم�سة وثالثون غر�سا، احلال لها من ذلك ع�صون غر�سا
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عارفة بنت 
عي�سى بن 
مو�سى بن 

علم

ِعّي والباقي  مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
بائن،  طالق  او  موت  الفراق  اإىل  لها  موؤجلة  غر�سا  ع�ص  خم�سة  احلال  بعد 
الثابت  عنها  بالوكالة  املزبور  والدها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها 
ل ال�سداق ب�سهادة كل واحد  وكالته عنها يف ذلك، ويف العرتاف ِبَقْب�ص معجَّ
من احلاّج حماد بن احلاّج زكريا واحلاّج ح�سن ال�سعدي العارفني بها ُثُبْوتًا 
ًا  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �َصْ ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ �َصْ

ة ل�سنة اإحدى وثمانني واألف.  رْيَراً يف �ساد�ص ذي احِلجَّ حَتْ
�سهود: املزبورون اأَْعاله. 

66/ح1

حما�سبة 
�سبط 
ومبيع 

مرتوكات 
املرحوم 
م�سلي 

اآغا الزعيم 
بالقد�ص 
ال�صيف

د. ن

بالقد�ِص  الزعيِم  اآغا  م�سلي  املرحوِم  مرتوكاِت  ومبيَع  �سبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
ى يف القد�ِص ال�صيِف.  امُلَتَوفَّ ده اهلُل بالرحمِة والر�سواِن،  ال�صيِف، كاَن تغمَّ
ولدْيه  ويف  اآغا  ح�سن  بنِت  عائدَة  ال�ستِّ  زوجِته  يف  ِعيُّ  ال�صَّ اإرُثُه  وانح�َص 

مو�سى وعائ�سة القا�صين عن درجة البلوِغ ويف احلمِل....... 
ة ناق�سة غري واآ�سحة(   )احِلجَّ

حما�سبة66/ح2
ة  25ذو احِلجَّ

�سنة 1081هـ/ 
1671/5/4م

حممٍد  بِن  الرحمِن  عبِد  �سبحاَنه  اإليه  الفقري  مبعرفِة  ذلك  ت�سليِم  على  مثاٌل 
املوىل مبدينِة ّغّزَة ها�سٍم خالفة عفى عنهما مبهره املعتاد

فِل الديِن احلنيِف مبدينِة ّغّزَة املحرو�سِة، اأَجلَُّه  مبجل�ِص ال�صِع ال�صيِف، وحَمْ
ِع  ِعيِّ احلنفيِّ امُلَوقَّ اهلل تعاىل لدى فخِر املدر�سني قدوِة امُلَحقِّقني احلاكِم ال�صَّ
الوكالِة  اهلِل بطريِق  اآغا بُن عبِد  اأَْعاله، ادعى �ساهني  اأَْعاله دام  الكرمُي  ُه  َخطُّ
ِعّيِة عن فخِر املخدرات، اإكليلة املح�سنات ال�ستِّ امل�سونة لل خامن ابنة  ال�صَّ
املرحوم املغفور له امري الأمراء الكرام ح�سني ب�سه، طاب ثراه على حممد اآغا 
ِعّي  ِعّي على يتيمة املرحوم ع�ساف ب�سه لدى مولنا احلاكم ال�صَّ الو�سي ال�صَّ
مبحكمة مدينة القد�ص ال�صيف باألف غر�ص ثمن األف جرة زيت واأربعة غرو�ص 
ثمن خلخال ذهبا زنته مائة وخم�سون مثقال، �سعر كل مثقال ثمانون قطعة 
م�صية، ومائتا غر�ص ثمن زوج اأ�ساور ذهب زنتها �سبعون مثقال، �سعر كل 
مثقال خم�سة وثمانون قطعة م�صية، واأربعمائة غر�ص ثمن ثمانني قنطار 
ثنتان  غر�ص،  األفا  ذلك  جملة  غرو�ص  خم�سة  قنطار  كل  �سعر  بق�صه  قطنا 
عددية. وتوقف احلكم على حتليف امُلَوّكلة ميني ال�ستظهار فجاء الإذن اإىل 
امُلَوّكلة  فحلفت  فا�ستحلفت  بتحليفها،  ها�سم  ّغّزَة  مبحكمة  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
ِعّي اجلامع املانع احللف املزبورة باهلل العظيم الرحمن الرحيم اليمني ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ة زوجها املرحوم ع�ساف ب�سه األف غر�ٍص ثمن األف  �صعا باأنها ت�ستحق بِذمَّ
جرة زيت، واأربعمة غر�ٍص ثمن خلخاٍل ذهٍب زنته مائة وخم�سون مثقال، �سعر 
اأ�ساور ذهب زنته  كل مثقال ثمانون قطعة م�صية ومائتا غر�ص ثمن زوج 
واربعمائة  وثمانون قطعة م�صية،  مثقال خم�سة  كل  �سعر  مثقال،  �سبعون 
�سعر كل قنطار خم�سة غرو�ص  القطن بق�صه  غر�ص ثمن ثمانني قنطارا من 
جملة ذلك األفا غر�ص ثنتان عددية. ول ي�سلها من ذلك �سيء، ول احتالت منه، 
ول اأبراأته من ذلك، ول اعتا�ست عن ذلك، ول �سيء منه. واأنه تويف اإىل رحمة 
ًا. وعرف  ِعيَّ اهلل تعاىل وذلك املبلغ بذمته، وت�ستحقه من مرتوكاته حلفا �َصْ
له  املغفور  املرحوم  بن  بك  الأَكْرم ح�سن  الأمراء  قدوة  ال�سهود  ذلك  بها يف 
اأمري الكرام اإبراهيم ب�سه والأخوين هما قدوة الأمراء الكرام هندام بك وعمدة 
الكرام ح�سن  الأمراء  اأمري  له  املغفور  املرحوم  ابنا  بك  الكرام حيدر  الأمراء 
ِعّي امل�سار  ًا. وثبت ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ ب�سه، طاب ثراه تعريفا �َصْ
�سهادتها  ثبتت  بذلك  العرتاف  وب�صيح  اآخرين.  �سهود  ب�سهادة  اأَْعاله  اإليه 
ال�صع بعد اعتبار ما وجب اعتباره �صعا. جرى ذلك  ًا بطريق  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ

ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  وحرر يف خام�ص وع�صين ذي احِلجَّ
ابن املرحوم اخلواجة  التجار املعتربين اخلواجة يو�سف  �سهود احلال: فخر 
عبد الرحمن الغ�سني، فخر ال�صاف املَكْرمني، ال�سيد حممد ابن ال�سيد يو�سف، 
الفقري ال�سيخ حممد املالكي الفقري �سالح النويري، مراد بن ر�ستام ، احلاّج 

اأحمد بن نا�ص الدين ، حمي الدين القد�سي

66/ح3

انتهاء فرتة 
القا�سي 

ح�سن 
اأَفْندي

ة  غرة ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

اإىل هنا انتهاء الوقائع ال�سادرة يف زمن الفقري هلل �سبحانه ح�سن القا�سي 
ة  اأَفْندي اإىل غاية ذي احِلجَّ اأقمت نائبا ال�سيخ يو�سف  بالقد�ص ال�صيف وقد 

ال�صيفة ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف واحلمد هلل وحده

�سهادة 66/ح4
�صعية

ة  25ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/4م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل  ِعّي امُلَحرَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ص ال�صَّ
لدى مولنا و�سيدنا فخِر املدر�سني الكراِم عمدِة امُلَحقِّقني العظاِم زبدِة العلماِء 
ُه الكرمُي  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي املوىل يو�سف  الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
باأعايل نظريِه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، ح�ص كل واحد من عبد اهلل بن مو�سى 
ال�سيد حممد احلنبلي وكرمي بن  املهتدي لدين الإ�سالم، وال�سيد �سليمان ابن 
عبد العال، وولده حممود وروؤوف و�سهدا بطريق ال�سهادة لدى مولنا احلاكم 
ع اأَْعاله باأنهما يعرفان نيكو غو�ص، الن�صاين الأرمني، الأ�سهل  ِعّي امُلَوقَّ ال�صَّ
العينني، الق�سري القامة، الأهيب اللون، املفتول احلاّجبني، الغائب يومئذ عن 
القد�ص ال�صيف. واأن والده اأ�سمه اأراكيل، وجده ا�سمه مريهان، من ديار بكر، 
ل الأرمني الن�صاين، واأن والده املزبور كان بازركانا، واأن اراكيل الأ�سْ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ووالدته  الأرمنية،  الن�صانية  من...  زوجته  من  عر�ص  بثبكو  رزق  املزبور 
ًا  ِعيَّ بالقد�ص ال�صيف. واأنهم يعرفون منه حليلته ون�سبا اخبارا �سحيحا �َصْ
ِعّي امل�سار  مقبول �صعا. وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ بالطريق  اإخبارا  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  اأنعامه  جزيل  اهلل  اأ�سبغ  اإليه، 
من  احلرام  ة  احِلجَّ ذي  وع�صين  خام�ص  بتاريخ  امّلْرِعّي،  املعترب  وال�سلوب 

�سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 

66/ح5

ار  اأَقرَّ
خم�س�سات 
من ال�صة 

الرومية

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

ق الفهامُة امُلَحقُِّق مفخُر املدر�سنَي الكراِم  َر مولنا و�سيدنا العالمُة امُلَدقِّ َقرَّ
ِع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي ابِن حممٍد امُلَوقَّ عمدُة العلماُء الأعالِم، احلاكِم ال�صَّ
الكتاب  هذا  حلاملة  ومعاليه،  ف�سائُله  دامت  نظرِيه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ
وناقلة هذا اخلطاب امّلْرِعّي، فخر املخدرات، تاج امل�ستورات، غرمية خاتون 
بنت مولنا مفخر املدر�سني الأئمة املَكْرمني عمدة العلماء العاملني، ال�سيخ 
الرومية  ال�صة  من  ذهبا  �سلطانيان  بالغزي،  ن�سبه  ال�سهري  الإ�سالم  ن�صة 
ال�سنية  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمية  الق�سطنطينية  من  �سنة  كل  يف  الواردة 
من حملة الري�سة)1( بالقد�ص ال�صيف من جماعة الرجال، عو�سا عن �سقيقها 
املنتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيخ خليل بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، 
ِعّي امل�سار اإليه بتناول ال�سلطاين  وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
يف كل �سنة يف وقته من حمله اأُ�ْسَوة اأمثالها تقريرا واإِذَنا �سحيحني �صعيني 

ة ل�سنة احدة وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف اأوائل ذي احِلجَّ مقبولني �صعا. حَتْ
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الثوري، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل الديري، ال�سيخ 

اأبو ال�سعود الدجاين. 

67/ح1

وظيفة 
النظر 

على وقف 
بنيامني

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/10م

امُة مفخُر الق�ساِة واملدر�سني عمدُة العلماِء  َر مولنا و�سيُدنا العالمُة الفهَّ َقرَّ
ِعيُّ املوىل املويل يو�سف اأَفْندي  العاملني حالَُّل م�سكالِت الديِن، احلاكُم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظريِه دامْت ف�سائُله ومعاليه، حلامِل  ِع َخطُّ ابن حممٍد امُلَوقَّ
ِعيَّ وناقِل هذا اخلطاَب امّلْرِعيَّ فخِر الأفا�سِل وامل�ستغلني،  هذا الكتاَب ال�صَّ
العلماِء  مفخِر  الأئمِة،  قدوِة  بِن  اأحمد  ال�سيِخ  وال�ساحلني،  الأولياِء  �ساللِة 
العاملني، ال�سيُخ ن�صُة الإ�سالِم، املت�سُل �سل�سلُة ن�سبِه بقطِب الأقطاِب، �سيدي 
�سيدي تعاىل  اهلِل  ويلِّ  مبقاِم  الإمام  اإعانة  وظيفِة  يف  عليل  ابن  علي 

)1( محلة الريشة: تقع غرب مدينة القدس.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من  لذلك  مبا  يافا  ا�سكالة)2(  بقرِب  الكائُن  اإليه  امل�ساُر  عليل)1(  بن  علي 
املعلوم وقدرُه يف كل يوٍم ثمانيُة عثمانيٍة من الوقف املزبور، ويف ن�سِف 
الواقعة يف  الكائِن بقرية �صاقة  اهلِل بنيامني،  النظِر على وقِف نبي  وظيفِة 
ناحية بني �سعب)3( بجبل نابل�ص، مبا لذلك من املعلوم، وقدره يف كل يوم 
عثمانيان ويف �سلطانيني ذهبا ون�سف �سلطاين من ال�صة الرومية الواردة 
من  ال�سنيِة  ال�صيِف،  القد�ِص  اإىل  املحميِة  الق�سطنطينيِة،  من  �سنة  كل  يف 
ال�سلحاء،  جماعة  من  بقلمه  �سلطاين  بحق  امُلَقّرر  �صكة  ال�سلحاء،  جماعة 
و�سلطاين ون�سف بقلم اآخر من جماعة ال�سلحاء املزبورين عو�سا عن �سقيقه 
اإىل  انتقاإله  بحكم  خليل  ال�سيخ  له  املغفور  ربه  رحمة  اإىل  املنتقل  املرحوم 
ِعّي امل�سار اإليه  رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
مببا�صة الوظيفتني املزبورتني، وِبَقْب�ص معلومهما امُلّعنيَّ اأَْعاله وال�ستنابة 
عند احلاّجة وبتناول ال�سلطانيني والن�سف �سلطانية من ال�صة الرومية يف 
اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراً واإذنا �سحيحني �صعيني  كل �سنة يف وقتها من حملها 

ة ل�سنة اإحدى وثماين واأَْلٍف.  رْيَراً يف اأوائل ذي احِلجَّ مقبولني �صعا حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى.

67/ح2

وظيفة 
الرتبدارية 

برتبة 
ال�سيدة 

مرمي

ة  28ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

زبدُة  العاملني،  العلماِء  �ساللُة  املعظمني،  اخلطباِء  فخُر  و�سيُدنا  َر مولنا  َقرَّ
ُه الكرمُي باأعايل  ُع َخطُّ ِعيُّ املوىل يو�سف اأَفْندي، امُلَوقَّ قني، احلاكُم ال�صَّ امُلَدقِّ
اخلطاب  هذا  وناقل  الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائُله  دامت  نظريه، 
ال�سيخ عبد  الوقعني مولنا  ال�سلحاء  امّلْرِعّي نخبة امل�سايخ املوقرين قدوة 

الرزاق وال�سيخ �سم�ص الدين، ابني قدوة امل�سايخ املعتربين، زبدة الف�سالء

)1( مقام علي بن عليل: يعرف بمقام سيدنا علي بن عليل، وهو يقع على ساحل فلسطين إلى الشمال من مدينة يافا. هو  
أعظم األولياء المشهورين في أرض فلسطين، يعود نسبه إلى الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، 
توفي سنة 474 هـ. يقع ضريح السيد "علي بن عليم" داخل غرفة في موقع حصين على شاطئ البحر المتوسط شمال 
يافا.إلى جانب قبر "سيدنا علي" تقع قرية "سيدنا علي" أو قرية "الحرم" والتي أخذت اسمها من اسم المسجد. العليمي، 

مجير الدين الحتبلي. األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،مكتبة دنديس ، عمان، 1999، ص73.
)2( قرية سراقة: لم اعثر عليها.

)3( ناحية بني صعب: من نواحي مدينة نابلس في العصر العثماني ومركزها طولكرم. وهي تنسب الى بني صعب 
كهالن  بن  وعاملة  ولخم  جذام  بن  كنده  بطون  من  وهم  اإلسالمي،  العصر  أوائل  في  المنطقة  تلك  في  نزلوا  الذين 
القحطانية، وسمى هذا القضاء نسبة الى هذه الناحية. التميمي والكاتب، محمد وفيق ومحمد بهجت. والية بيروت القسم 
الجنوبي،ط3،دار لحد خاطر للطباعة والنشر والتوزيع،1987، ج1، ص26؛ أنظر. الدباغ، مراد. بالدنا فلسطين، 

ج3، 229.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وظيفة  غ�سية  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الدين  بدر  ال�سيخ  املوقرين، 
لها  مبا  ال�صيف  القد�ص  ظاهر  الكائنة  مرمي  ال�سيدة  برتبة  الرتبدارية)1( 
بحكم  املرقوم  والدهما  عثماين عو�سا عن  يوم  كل  وقدره يف  املعلوم،  من 
فراغه لهما عن ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه واأَِذَن لهما 
الوظيفة  مببا�صة  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكُم  مولنا 
املزبورة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله وال�ستنابة عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا 
ة �سنة  رْيَراً يف ثامن وع�صين ذي احِلجَّ �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون. 

67/ح3

قرار �صف 
خم�س�سات 
من ال�صة 

الرومية

ة  27ذو احِلجَّ
�سنة1081هـ/ 
1671/5/6م

زبدُة  العاملني  العلماِء  �ساللُة  املعظمني  اخلطباِء  فخُر  و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
الكرمُي باأعايل  ُه  ُع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي  ِعيُّ املوىل يو�سف  ال�صَّ قني احلاكُم  امُلَدقِّ
اخلطاِب  هذا  وناقِل  الرقيِم،  هذا  حلامِل  ومعاليه  ف�سائله  دامت   ، نظرِيِه 
امل�ستقيِم، فخِر اأئمِة امل�سلمني، �سيِخ الطريقِة، ومعدِن ال�سلوِك واحلقيقِة، مربي 
املت�سِل  الإ�سالِم،  ن�صِة  ال�سيِخ  مولنا  العارفني،  الأولياِء  �ساللِة  املريدين، 
ن�سُبه بقطِب الأقطاِب، �سفوِة الأولياِء، ويل اهلل تعاىل ال�سيخ اأبي العون الغزي 
من  �سنة  كل  الواردة  الرومية  ال�صة  من  ذهبا  �سلطاين  يف  �صَّه  اهلل ُ قدَّ�ص 
غيبة  كتاب  جماعة  من  ال�سنية  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمية  الق�سطنطينية 
عو�سا عن املرحوم املغفور له ولده ال�سيخ خليل بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل  تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه ملولنا ال�سيخ ن�صة الإ�سالم املزبور يف تناول ال�سلطاين الذهب 
املرقومة يف كل �سنة يف وقته من حملة اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريرا واإِذَنا �سحيحني 
ة �سنة اإحدى  رْيَراً يف ال�سابع وع�صين ذي احِلجَّ �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله.

�سهادة 67/ح4
�صعية

ة  28ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  ُه  اأنَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
الفهامِة  العمدِة  العالمِة  و�سيِدنا  مولنا  لدى  ثَبَت  ال�صيِف،  بالقد�ِص  تعاىل 
ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي  فخِر املدر�سني، عمدِة العلماِء العاملني احلاكِم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�سائُله ومعاليه ب�سهادِة كلِّ واحٍد  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
الرزاق  عبد  بن  القادر  وعبد  بهرام  بن  بلكبا�سي  ح�سني  الأكابر  قدوة  من 

ِة امل�صوحِة املوؤرخِة يف ثالٍث وع�صين ذي القعدِة الدم�سقي م�سمون احِلجَّ

)1( وظيفة التربدارية: ربما يقصد بها هنا اإلقامة على التربة أو القبر بقصد الحراسة من العبث أو النبش.وليس كما 
ورد في مكان سابق من السجل والذي قصد به كب التراب خارج المكان.
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بدم�سق  الق�سام  اأَفْندي  اأحمد  باإم�ساء  املتوَّجة  واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى  ل�سنِة 
ِعّي على ما  ال�صَّ الو�سي  اآغا  ال�سامك من ثبوت املبلغ املذكور بوجه حممد 
باملجل�ص  احلا�ص  تاريخه  على  �سابقا  املتوفى  ب�سه  ع�ساف  يتيمة  منور 
املبلِغ  بدفِع  املزبوُر  الو�سُي  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  واأمر  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّي  ال�صَّ
بِن  ب�سه  حممد  اأْقراِنه  لفخِر  ب�سه  ع�ساف  املرحوِم  تركِة  ِمْن  �سويًة  املذكوِر 
وولدها  خديجة  زوجِته  قبِل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  بلكبا�سي،  علي  املرحوِم 
خليل املذكور �سوية، الثابت وكالُته ب�سهادة ال�ساهدين املذكورين يف قب�ص 
رْيَراً يف ثامن وع�صين ذي  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ ًا اأمرا �َصْ ِعيَّ املبلغ ُثُبْوتًا �َصْ

ة احلرام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى. 

�سهادة 67/ح5
�صعية

ة  28ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
تعاىل بالقد�ِص ال�صيِف ثبَت لدى مولنا و�سيِدنا العالمة العمدِة الفهامِة فخِر 
ِع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ املدر�سني عمدِة العلماِء العاملني احلاكِم ال�صَّ
من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادِة  ومعاليه  ف�ساِئُله  دامْت  نظريِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ
قدوة ِالأكابر ح�سني بلكبا�سي بن بهرام وعبد القادر بن عبد الرزاق الدم�سقي 
اأحمد  الكرام  املدر�سني  لدى مولنا مفخر  ثبت  ما  ِعّية  ال�صَّ ة  احِلجَّ م�سمون 
ال�سام من ثبوت املبلغ املذكور قرئة  الع�سكري بدم�سق  الق�سام  البكر  اأَفْندي 
ِعّي على ماه منور يتيمة املرحوم ع�ساف ب�سه  بوجه حممد اآغا الو�سي ال�صَّ
ًا،  ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ ى �سابقا على تاريخه اأْدَناه احلا�صة باملجل�ص ال�صَّ امُلَتَوفَّ
ِعّي امل�سار اإليه الو�سي املزبور بدفِع جميِع املبلِغ  واأمر مولنا احلاكم ال�صَّ
الرحمن  عبد  ال�سيخ  الأفا�سل  لفخر  ب�سه  ع�ساف  املرحوم  تركة  من  املزبور 
ِعّي عن عِمِه اأبي بكر جلبي املذكور الثابت  بن ال�سيخ زين الدين الوكيل ال�صَّ
وكالته عنه يف قْب�ِص املبلغ وثبوته، مبوجب حجة �صعية بائنة امل�سمون 
الق�سام  اأَفْندي  اأحمد  اأَْعاله �سادرة لدى  ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ لدى مولنا احلاكم 
اأمرا  اإليه موؤرخة يف تا�سع ع�ص ذي القعدة ل�سنة تاريخه  الع�سكري، امل�سار 
احلرام  ة  احِلجَّ ثامن وع�صين ذي  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ مقبول  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ

ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى. 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهادة 68/ح1
�صعية

ة  28 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
الفهامِة  العمدِة  العالمة  و�سيِدنا  مولنا  لدى  ثبَت  ال�صيِف  بالقد�ِص  تعاىل 
ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي،  فخِر املدر�سني عمدِة العلماِء العاملني احلاكِم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ب�سهادة كل واحد  ع َخطُّ امُلَوقَّ
بلكبا�سي بن بهرام وم�سطفى بن عثمان م�سمون  الأكابر ح�سني  من قدوة 
اأحمد  الأعالم  العلماء  عمدة  احلكام،  قدوة  لدى  ثبت  ما  امل�صوحة  ة  احِلجَّ
من  الكرمي  اخلط  الوا�سع  ال�سام  بدم�سق  الع�سكري)1(  الق�سام  البكري  اأَفْندي 
ِعّي على ماه منور يتيمِة  ثبوِت املبلِغ املذكوِر بوجِه حممد اآغا الو�سي ال�صَّ
اأْدَناه احلا�ص باملجل�ص  ى �سابقا على تاريخه  امُلَتَوفَّ اف ب�سه  املرحوِم ع�سَّ
اإليه بدفِع املبلِغ  ِعّي امل�سار  ال�صَّ اأمر مولنا احلاكم  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّي  ال�صَّ
ِعّي عن قبل احلاّج خليل اآغا بن  املذكوِر من تركِة ع�ساِف ب�سه، الوكيل ال�صَّ
املرحوم عثمان اآغا، الثابت وكالته عنه يف قب�ص املبلغ من الرتكة ب�سهادة 
رْيَراً يف ثامن وع�صين ذي  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ ال�ساهدين املزبورين اأمرا �َصْ

ة احلرام ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل. 

�سهادة 68/ح2
�صعية

ة  28 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
الفهامِة  العمدِة  العالمِة  و�سيِدنا  مولنا  لدى  ثبَت  ال�صيِف  بالقد�ِص  تعاىل 
يو�سف  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  العاملني  العلماِء  عمدِة  املدر�سني،  فخِر 
ب�سهادة  ومعاليه،  ف�ساِئُله  دامْت  نظريِه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
الدم�سقي  الرزاق  عبد  بن  القادر  وعبد  حممد  بن  اآغا  دروي�ص  من  واحد  كل 
العلماء الأعالم  ة امل�صوحة ما ثبت لدى قدوة احلكام عمدة  م�سمون احِلجَّ
اأحمد اأَفْندي البكري الق�سام الع�سكري بدم�سق ال�سام من ثبوت املبلغ املذكور 
ِعّي على ماه منور يتيمة املرحوم ع�ساف ب�سه  بوجه حممد اآغا الو�سي ال�صَّ
ًا  ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ ى �سابقا على تاريخه اأْدَناه احلا�ص باملجل�ص ال�صَّ امُلَتَوفَّ
ِعّي امل�سار اإليه بدفع املبلغ املذكور من تركة ع�ساف  اأمر مولنا احلاكم ال�صَّ
ة احلرام  رْيَراً يف ثامن وع�صين ذي احِلجَّ ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ ب�سه اأمرا �َصْ

ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل.

)1( القسام العسكري: المسؤول عن قسمة المتروكات من المتوفين من العسكر.
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رقم �س/
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�سهادة 68/ح3
�صعية

ة  28 ذة احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
تعاىل بالقد�ِص ال�صيِف ثبَت لدى مولنا و�سيِدنا العالمة العمدِة الفهامِة فخِر 
ع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ املدر�سني عمدِة العلماِء العاملني احلاكِم ال�صَّ
من  واحٍد  كل  ب�سهادة  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
قدوة ال�سادات الكرام، ال�سيد يو�سف ابن املرحوم ال�سيد عثمان ال�سعري العطية 
ة امل�صوحة ما ثبت  الدم�سقي واحلاّج خالد بن جعفر احلم�سي، م�سمون احِلجَّ
لدى قدوة احلكام عمدة العلماء الأعالم اأحمد اأَفْندي البكري الق�سام الع�سكري 
بدم�سق ال�سام، الوا�سع اخلط الكرمي من ثبوت املبلغ املذكور بوجه حممد اآغا 
ى �سابقا  ِعّي على ماه منور يتيمة املرحوم ع�ساف ب�سه امُلَتَوفَّ الو�سي ال�صَّ
مولنا  واأمره  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص  احلا�ص  اأْدَناه  تاريخه  على 
ع اأَْعاله الو�سي املزبور بدفع املبلغ املذكور من تركة  ِعّي امُلَوقَّ احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ثامن وع�صين  ًا مقبول �صعا، حَتْ ِعيَّ ع�ساف ب�سه امل�سار اإليه اأمرا �َصْ

ة احلرام ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل. 

�سهادة68/ح4
ة  28ذو احِلجَّ

�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
تعاىل بالقد�ِص ال�صيِف ثبَت لدى مولنا و�سيِدنا العالمة العمدِة الفهامِة فخِر 
ع  ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي امُلَوقَّ املدر�سني عمدِة العلماِء العاملني احلاكِم ال�صَّ
ة امل�صوحة  ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه م�سمون احِلجَّ َخطُّ
ما ثبت لدى قدوة احلكام عمدة العلماء الأعالم اأحمد اأَفْندي البكري الق�سام 
الع�سكري بدم�سق ال�سام الوا�سع اخلط الكرمي من ثبوت املبلغ املذكور بوجه 
ب�سه  ع�ساف  املرحوم  يتيمة  منور  ماه  على  ِعّي  ال�صَّ الو�سي  اآغا  حممد 
ًا  ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ ى �سابقا على تاريخه اأْدَناه احلا�ص باملجل�ص ال�صَّ امُلَتَوفَّ
ِعّي الو�سي املزبور بدفع املبلغ املذكور من تركة  واأمر مولنا احلاكم ال�صَّ
عمه  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  واملنح�ص  ب�سه  ع�ساف  عمه  قبل  ى  امُلَتَوفَّ بك  فرخ 
مولنا  هو  البابلو�سي  جلبي  بكر  اأبي  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ للوكيل  اإليه  امل�سار 
عبد الرحمن جلبي الثابت وكالته عنه يف قْب�ص ذلك مبوجب حجة �صعية 
رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ ًا اأمرا �َصْ ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ ثابتت امل�سمون لدى موىل احلاكم ال�صَّ

ة احلرام ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف يف ثامن وع�صين ذي احِلجَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل. 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

حما�سبة68/ح5
ة  28ذو احِلجَّ

�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
قدوِة املدر�سني الكراِم عمدِة العلماِء الأعالِم، زبدِة اخلطباِء الفخاِم، احلاكِم 
دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي،  يو�سف  املوىل   ، ِعيِّ ال�صَّ
ا حتا�سب كل واحد من فخر الأكابر والأعيان حممد اآغا  ف�ساِئُلُه ومعاليِه ملَّ
ِعّي على امل�سونة ماه منور قادون، يتيمة املرحوم  بن م�سطفى الو�سي ال�صَّ
ال�صيف �سابقا، املنتقل بالوفاة  اأمري احلج  الكرام ع�ساف ب�سه  الأمراء  اأمري 
اهلل  اآغا بن عبد  والأعيان، رجب  الأكابر  �سابقا، وفخر  اإىل رحمة اهلل تعاىل 
مبدينة  الكائنة  اأمالكه  على  اإليه،  امل�سار  ب�سه  ع�ساف  عن  وكيال  كان  الذي 
الرملة، وزعامته الكائنة بناحية املدينة املزبورة. وكان ما قب�سه رجب اآغا 
و�سنة  واأَْلٍف،  ثمانني  �سنة  مدة  الزعامة يف  وغلة  الأمالك  اأجرة  املزبور من 
األفا غر�ٍص، ثنتان وثالثمئة غر�ٍص وع�صون غر�سا  اأْدَناه مبلغ قدره  تاريخه 
عددية عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية، وكان ما �صفه رجب اآغا 
املرقوم يف م�ساريف الب�سه امل�سار اإليه ولوازمه يف املدة املزبورة األفا غر�ص 
ثنتان ومائة غر�ص وخم�سون غر�سا عددية عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة 
غر�سا،  و�سبعون  غر�ص  مائة  كله  ذلك  من  يده  حتت  الباقي  وكان  م�صية، 
ِعّي، كل ذلك  قب�سها حممد اآغا الو�سي املزبور باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
اأَْعاله  ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ال�سادر  حما�سبته  دفرت  مبوجب 
اأْدَناه حممد  اأْدَناه، حما�سبة �صعية طلب يوم تاريخه  املوؤرخ بيوم تاريخه 
الأمالك  من  يقب�ص  ل  باأنه  املرقوم  اآغا  رجب  ميني  املزبور  الو�سي  اآغا 
اللوازم  املزبوَر يف  املبلَغ  واأنه �صف  املرقوم،  املبلغ  �سوى  الزعامة  وغلة 
اإل هو  اإله  الذي ل  العظيم  اآغا املزبور باهلل  املزبورة. فعند ذلك حلف رجب 
املرقومة يف  والزعامة  املزبورة  الأمالك  يقب�ص من  باأنه ل  الأعلى،  العلي 
امُلّعيَّنة  اللوازم املزبورة  املدة �سوى املبلغ املرقوم، واأنه �صف املبلغ يف 
ِعّي امل�سار  ًا، وملا حلف لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ بالدفرت املزبور حلفا �َصْ
ِعّية  ِعّي وُبرَِّئْت ذمته من جميع املبلغ املزبور الرباءة ال�صَّ اإليه احللف ال�صَّ
الو�سي املزبور  اإليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ ِعّي، منع مولنا احلاكم  ال�صَّ بالطريق 
ًا  ِعيَّ اآغا املرقوم ب�سبب ذلك بغري وجٍه �صعي؛ منعا �َصْ من التعر�ص لرجب 

ة ختام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  رْيَراً يف ثامن ع�صين ذي احِلجَّ حَتْ
�سهود احلال: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 
عبد  ال�سيخ  علي،  بن  ب�سه  حممد  بهرام،  بن  جربجي  ح�سني  الأعيان  فخر 

الرحمن بن زين الدين النابل�سي وغريهم. 
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69/ح1

حما�سبة 
على اأمالك 

ع�ساف 
ب�سه

ة  28 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

حما�سبٌة �صعيٌة �سدرْت بني كل واحٍد من فخِر الأكابِر والأعياِن حممد اآغا 
ِعّي على امل�سونِة والدرِة املكنونِة ماه  بن م�سطفى اآغا الروميِّ الو�سيِّ ال�صَّ
منور خامن بنِت املرحوِم اأمرِي الأمراِء الكراِم ع�ساف ب�سه اأمرِي احلِج ال�صيِف 
اإليه  امل�سار  ب�سه  لع�ساف  وكيال  كان  الذي  اآغا  رجب  العياِن  وفخِر  �سابقًا، 
ما  على  الرملة،  بناحية  الكائنة  زعامته  ويف  الرملة،  مبدينة  اأمالكه  على 
اإليه، وحمامه وغلة  امل�سار  الب�سه  اأمالك  اأجرة  اآغا املزبور من  قب�سه رجب 
زعامته)1( وفدادينه وطاحونة يف �سنة تاريخه، ويف ال�سنة التي قبلها، وعلى 
اإليه، املتوجة  الب�سه امل�سار  الالزمة مبوجب تذاكر  ما �صفه يف م�ساريفه 
با�سمه واملختومة بختمه، وذلك بح�سور كل واحد من فخر الأعيان ح�سني 
عبد  وال�سيخ  بالتلكي  ال�سهري  بلكبا�سي  علي  بن  وحممد  بهرام،  بن  جربجي 
ة ع�ساف  اأرباب الديون الذي بِذمَّ الرحمن بن زين الدين النابل�سي، وهم من 
اإليه الثابت على مرتوكاته. �سدر ذلك لدى قدوة اخلطباء زبدة  ب�سه امل�سار 

ع عليه نظري ِعّي املوىل امُلَوقَّ العلماء احلاكم ال�صَّ
ب�ساأن مقبو�سات رجب اآغا املزبور يف �سنة 1081هـ. 

من اأجرة حمام الرملة 74غر�سا، من اأجرة الدار والفرن يف الرملة يف املدة: 
الطاحون  اأجرة  من  135غر�سا،  املدة:  يف  بالرملة  البيارة  من  96غر�سا، 
من  284غر�سا،  حنطة:  ثمن  الزعامة  من  46غر�سا،  املدة:  يف  بالرملة 
الزعامة  من  اأي�سا  46غر�سا  اذرية:  الزعامة  118غر�سا،  �سعري:  الزعامة 
�سم�سم: 20غر�سا، اي�سا من الزعامة فول: 15غر�سا، اي�سا من الزعامة قطن: 
10غرو�ص، اي�سا من الزعامة عداد اأغنام و�سمن: 68غر�سا، اأي�سا من الزعامة 
كر�سنَّة وعد�ص: 10غرو�ص، املح�سول من الفدادين يف املدة: حنطة72غر�سا، 

�سعري 72غر�سا
جميعه1066غر�سا عن كل غر�ص 30م�صية

ب�ساأن الباقي عن املتح�سل يف �سنة 1080هـ/ املوجب بتذكرة الب�سه امل�سار 
اإليه املوؤرخة اأواخر جمادى الثاين �سنة 1080. 

اذرية  149غر�سا  رملي:  119مد  �سعري  455غر�سا،  رملي:  182مد  حنطة 
134مد رملي: 178غر�سا، من الطاحون: 300غر�سا، من احلمام: 68غر�سا، 

من الدار: 29غر�سا، من البيارة وثمن تنت 75غر�سا
جميعه: 1254غر�سا عددية عن كل غر�ص 30م�صية

املتح�سل يف �سنة 1080هـ ويف �سنة 1081هـ: 2320عددية

هذا  دخل  ويبلغ  التيمار،  بعد  الثانية  المرتبة  في  يأتي  إقطاعي  وكنظام  قبلي  كنظام  الزعامة  وتعني  الزعامة:   )1(
الحمود،  و  عدنان  محمد  البخيت،  السباهية.  للجنود  اإلقطاع  هذا  يمنح  وكان  أقجة،  اإلقطاع)99000-19000(  

نوفان)1991( ، دفتر مفصل لواء عجلون،)طابوا دفتري رقم 185(، الجامعة األردنية، عمان،ص. 16.
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م�ساريف الوكيل املزبور يف املدة املزبورة مبوجب تذاكر الب�سه امل�سار اإليه 
التي بيد رجب اآغا امل�سار اإليه عليق حلمام الب�سه وخرج: 319غر�سا، حنطة 
27غر�سا،  11مد:  ال�سام  اإىل  الزكاة  135غر�سا، حنطة حني  مد:   54 جرابة 

اح�سان لل�سيخ اأبي الفتح 
حنطة 3مد: 7غرو�ص، للحرمي للمطبخ 6مد: 16غر�سا، بيد ح�صة الب�سه يف 
العيد: 30غر�سا، بيد فهد بك يف العيد: 20غر�سا، ... 13غر�سا، �سمن: 12غر�سا، 
...: 4غرو�ص، لعمل حمامات حمام مزبور: 3غرو�ص، علوفة جمال عن �سهر: 
2غر�ص،  اأغنام:  راعي  اأجرة  4غرو�ص،  �سهر:  عن  �سقائني  علوفة  6غرو�ص، 
مواجب:  علوفة  4غرو�ص،  علوفة...  2غر�ص،  خبز  8غرو�ص،  قرية...  مل�سايخ 
عليق  ثمن  5غرو�ص،  حمام:  علف  20غر�سا،  الب�سه:  مبطبخ  �صج  5غرو�ص، 
للخيل: 9غرو�ص، عني البارة: 15غر�سا، لنظارة احلمام: 18غر�سا، م�صوف 
على احلو�ص الرباين: 15غر�سا، �سعري عليق خيل: 13غر�سا، اأي�سا عليق خيل 
الب�سه: 15غر�سا، عليق حلمري ال�سقاية واحلمالة: 4غرو�ص، اح�سان لإبراهيم 
اآغا: 50غر�سا، لعمارة الطاحونة: 42غر�سا، بيد عثمان اآغا: 100غر�ص، عمارة 
بيد حاج حممد...،  180غر�سا،   :3 4�سهر  الب�سه  نفقة حلرمي  5غرو�ص،  فرن: 
بيد...: 362غر�سا، عمارة حمام: ...، تعمري للبيارة: 30غر�سا، اأجرة نقل غالل: 
30غر�سا، حوالة قد�سي: 62غر�سا، للمرحوم الب�سه عن يد... 627غر�سا، عليق 
5غرو�ص، اخبار وزائع:  اآغا:  اأر�ص البيارة لعثمان  12غر�سا، خراج  للبيارة: 

2150عر�سا 12غر�سا، جميعه:  5مد حنطة:  7غرو�ص، 
الباقي 170 غر�سا

اأَقرَّ واعرتَف حممد اآغا الو�سي، اأنه قب�َص من رجب اآغا املزبوِر املبلَغ الباقي 
اآغا  رجب  حلف  بعد  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املرقوم  اآغا  رجب  ذلك  على  َقه  و�سدَّ
املزبور اأنه ل يتناوْل �سوى ما ذكر اأَْعاله، واأنه �صف امل�ساريف املزبورة 
رْيَراً يف  ِعّي حَتْ ِعّية بالطريق ال�صَّ ًا وُبرَِّئْت ذمته الرباءة ال�صَّ ِعيَّ اأَْعاله حلفا �َصْ

ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ثامن ع�صين ذي احِلجَّ
�سدر ذلك لدى العبد الفقري هلل تعاىل يو�سف بن حممد املوىل خالفه مبدينة 

القد�ص ال�صيف. 

70/ح1

وظيفة 
�سعل ال�سمع 

�سبيحة 
وع�سية

ة  20 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/4/29م

َر مولنا و�سيُدنا، قدوُة املدر�سني، عمدُة اخلطباِء املعظمني، �ساللِة العلماِء  َقرَّ
ُه  ُع َخطُّ ِعيُّ املوىل يو�سف اأَفْندي، امُلَوقَّ قني احلاكُم ال�صَّ العاملني زبدُة امُلَدقِّ
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حلامِل هذا الكتاب وناقِل هذا 
ال�سمع  �سعل  وظيفة  زرعه،  اأبي  حممد  بن  حممود  الأ�سته  امّلْرِعيِّ  اخلطاب 
�سبيحة كل يوم، وع�سية كل ليلة مبحراب ال�سخرة امل�صفة �صَّفها اهلل تعاىل، 
الرجل املدعو مبا لها من املعلوِم وقدُره يف كل يوم عثماين عو�سا عن 
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كل يوم 
مبحراب 
ال�سخرة

ال�سته يو�سف بن م�سطفى الرومي، بحكم فراغه له عن ذلك يف يوم تاريخه 
اأْدَناه بح�سن اخياره ور�ساه الآيل ذلك للفارغ املزبور مبوجب تقريٍر �صعيٍّ 
تاريخه  ل�سنة  ثاٍن  ربيع  ثالث  يف  املوؤرخ  اأَفْندي  ح�سن  مولنا  لدى  �سادٍر 
مببا�صة  املزبور  ملحمود  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  اأْدَناه. 
الوظيفة املزبورة يف كل يوم �سباحا وم�ساء وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله، 
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا،  تقريرا  احلاّجة  وبال�ستنابة عند 
وتعو�ص الفارغ املزبور من املفروغ له عن نظري فراغه عن الوظيفة املزبورة 
العرتاف  بذلك  باعرتافه  بيده  قب�سها  عددية  غرو�ص  ع�صة  قدره  مبلغا 
املرقومة  الوظيفة  من  املتجمد  يف  له  ي�ستحق  ل  اأنه  عليه  واأ�ْسَهد  ِعّي.  ال�صَّ
ة احلرام �سهور �سنة اإحدى  رْيَراً يف ثامن والع�صين ذي احِلجَّ ًا حَتْ ِعيَّ اإ�سهادا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل.

70/ح2

زواج كمال 
بن �سم�ص 
الدين بن 
اأبي اجلود 
مبخطوبته 
اآمت بنت 
علي بن 
دروي�ص 
القرعي

ة  اأواخر ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/8م

ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالم  ق�ساة  قدوِة  و�سيِدنا  مولنا  لدى 
ف�ساِئُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل 
اأبي اجلود  الدين بن  ال�ساب الكامل املدعو كمال ابن �سم�ص  ومعاليه، تزوَج 
عن  اخلالية  الكاملة  املراأة  القرعي  دروي�ص  بن  علي  بنت  اآمت  مبخطوبته 
نبيه  و�سنة  توفيقه  اهلل وعونه وح�سن  بركة  ا�سداقها على  ِعّية  ال�صَّ املوانع 
عددية  غر�سا  وع�صون  خم�سة  جملته  �سداقا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
احلال لها من ذلك اأربعة ع�ص غر�سا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي 
موؤجلة  غر�سا  ع�ص  اأحد  احلال  بعد  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  فيه،  ذكره 
جها منه بذلك على ذلك كذلك عمها  عليه اإىل الفراق موٍت اأو طالٍق بائن. زوَّ
احلاّج حممد بن دروي�ص القرعي، الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف 
ل ال�سداق، ب�سهادة كل واحد من خليل بن �سعد الدفرتي ومو�سى  ِبَقْب�ص معجَّ
بن �سالح احل�سباين العارفني بها بتعريف جارها �سليمان بن حممد ال�سارم 
ًا مقبول من الزوج قبول  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ املعرفة ال�صَّ
وثمانني  اإحدى  �سنة  �سهور  احلرام من  ة  احِلجَّ ذي  اأواخر  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ

واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل. 
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70/ح3

وقف 
وحب�ص 
و�سبل 
اأمالكه 

على وظيفة 
قراءة ما 

تي�ص

ة  28 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

هذا كتاُب وقٍف �سحيٌح �صعٌي نافٌذ حمرٌر معترٌب مرعيٌّ ناطٌق بذكِر ما وقَع 
ر اأَجلَُّه  وحترَر مبجل�ِص ال�صِع ال�صيِف الأنوِر بالقد�ِص ال�صيِف املنيِف، املطهَّ
ِق افتخاِر ق�ساِة  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
ُه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأفندي، امُلَوقَّ الإ�سالِم، ذخِر ولِة الأناِم، احلاكِم ال�صَّ
الكرمُي باأعلى نظريه دامت ف�سائله ومعاليه. اأ�ْسَهد عليه فخر اأْقرانه م�سطفى 
بك ابن ح�سني ف�سيله املعروف بابن خرمة ال�سباهي بالقد�ص ال�صيف وهو 
اأنه وقٌف وحْب�ٌص و�سبيل ما هو له وجاٍر يف ملكه وطْلُق  بحاٍل يعترب �صعا 
هذا  �سدور  حني  اإىل  وذلك  عليه.  وا�سعة  ويده  ِعّية،  ال�صَّ وحيازته  ت�صفه 
الوقف دون املعر�ص واملنازع له يف ملكه وذلك جميع الدار القائمة البناء 
َحلَّة باب حطة بالقرب من �صيح ويل اهلل ال�سيخ ح�سن  بالقد�ص ال�صيف مِبَ
املحدودة قبلة بدار اأولد املرحوم احلاّج ح�سن القط، و�صقا دار احلاّج اأحمد 
اأولد احلاّج ح�ص القط  البنا، و�سمال الدرب ال�سالك، وفيه الباب، وغربا دار 
بجميع حقوق ذلك كله، وطرقه وحدوده ومنافعه. وما عرف به ون�سب اإليه 
ل  مرعيا  �صيحا  وحب�سا  ًا،  ِعيَّ �َصْ �سحيحا  وقفا  �صعا  لذلك  هو  حق  بكل 
كلما  بل  واأْجره،  ثوابه  اهلل  عند  ي�سيع  ول  ر�سمه،  يندر�ص  ول  ا�سمه  ينمحي 
ودهر  الآبدين  اأبد  كذلك  ذلك  احلال يف  يجري  واأخَلده.  اأكده  زماٌن  عليه  مرَّ 
الداهرين اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثني. اأن�ساأ الواقُف 
اأي  اإ�سماعيل و�سفية على قراءة ما تي�ص يف  املزبوُر وقَفُه هذا على ولديه 
ما  دائما  داموا  ما  وذريتهما  اأولدهما  على  بعدهما  من  ثم  تي�ص،  مكان 
قا�سي  َر  يَقرَّ اآخرهم  عن  الدهر  واأبادهم  باأجمعهم  انقر�سوا  فاإن  تنا�سلوا، 
القد�ص رجال �ساحلا يف وظيفة قراءة ما تي�ص املوقوفة عليها الدار املزبورة، 
بها  العمل  فوجب  عليها  حث  �صوطا  وقفه  يف  املزبور  الواقف  و�صط 
وامل�صي اإليها، منها اأنه �صط النظر لنف�سه مدة حياته ثم من بعده لالأر�سد 
فالأر�سد للموقوف عليهم، ومنها اأن اأو ما يبداأ من عمل الوقف بعمارته ومنها 
اأنه ن�سب فخر الف�سالء املوقرين مولنا ال�سيخ اأبو الفتح الثوري متوليا على 
ِعّي،  ت�سجيل الوقف، وت�سلمه اإليه ت�سلم ذلك منه باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
ثم اإن الواقف املزبور ُعنيِّ له الكالم )...( اأجر من اخل�سام وادعى على املتويل 
واملجتهد  الأعظم  الإمام  عند  لزما  �سحيحا  كان  واإن  الوقف  باأن  املزبور 
الأقدم �سلطان الجتهاد ال�صاج الوهاج على كافة العباد، يعار�سه املتويل 
املرقوم حمتل عليه وم�سريا بخطابه اإليه باأن الوقف املزبور �سحيح ولزم 
عند الإمامني اإلهمامني وال�سدرين القمقامني، �سدري العلماء القدوم، بدري 
الثاين والإمام  اأبي يو�سف وهو الإمام  العرب والعجم والروِم يعقوب  علماء 

حممد بن احل�سن ال�سيباين حفا باملن الرباين واللطف ال�سبحاين، وتخا�سما
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ِعّي امل�سار اإليه وطلب املتويل املرقوم من  يف ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي امل�سار اإليه يف كالم اخل�سمني تاأمال �سافيا، واأمعن  مولنا احلاكم ال�صَّ
يف ذلك اإمعانا وافيا، وراأى اأن الوقف �سحيح لزم عند الإمامني املرقومني؛ 
لأن ال�سحة ل تفارق اللزوم حكم ب�سحة الوقف املزبور ولزومه يف خ�سو�سه 
ًا، مبوجب ذلك �سارت الدار املزبورة وقفا �سحيحا كما  ِعيَّ وعمومه حكما �َصْ
َر وحب�سا �صيحا كما حرر، ل يحل لأحد يوؤمن باهلل واليوم الآخر، ويعلم  َقرَّ
اأنه اإىل ربه الكرمي �سائر، اأن ي�سعى يف تبديله ونق�سه وحتويله، فمن �سعى 
الأكباد يوم يكون اهلل  التناد، يوم عط�ص  يف ذلك فاهلل طليبه وح�سيبه يوم 
رْيَراً يف  تعاىل هو احلاكم بني العباد. ووقع اأجر الواقف على احلي القيوم حَتْ

ة ال�صيفة ختام �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ثامن ع�صين ذي احِلجَّ
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 

الديري، ال�سيخ اأبو الفتح الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل. 

71/ح1

دعوى 
ة  على ِذمَّ
املرحوم 

ع�ساف بك 
اأمري احلاّج 

ال�سامي

ة  28 ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/7م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سيدنا قدوة  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
احلاكم  العظام  اخلطباء  �سدر  الفخام  امُلَحقِّقني  عمدة  الكرام  املدر�سني 
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  يو�سف  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
ف�سائله ومعاليه، ادعى فخر اأمثاله �سعد الدين جلبي بن فخر التجار، وزين 
ِعّية عن  الأخيار، اخلواجة عبد اجلواد، ال�سهري ن�سبه بالع�سلي، بالوكالة ال�صَّ
�سقيقه فخر امل�سايخ املعتربين، عني الأكابر املوقرين، ال�سيخ �سالح الثابت 
وكالته عنه فيما ياأتي ذكره فيه، ب�سهادة كل واحد من مولنا حممد الع�سلي 
اآغا بن  الأعيان حممد  ًا على فخر  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اآغا،  الدين  وحممد بن �صف 
ِعّي على ال�ست امل�سونة واجلوهرة املكنونة ماه منور  م�سطفى الو�سي ال�صَّ
خان خامن بنت املرحوم اأمري الأمراء الكرام ع�ساف ب�سه اأمري احلج ال�صيف 
ال�سامي، كان تغمده اهلل بالرحمة والر�سوان القا�صة عن درجة البلوغ، وقال 
ة املرحوم ع�ساف ب�سه املذكور األف  يف تقرير دعواه اأن ملوكله املرقوم بِذمَّ
غر�ص واحدة عددية باقية عنده اإىل يوم تاريخه اأْدَناه مبوجب تذكرة مكتتبة 
ل�سنة  احلرام  القعدة  ذي  عا�ص  يف  موؤرخة  املعتاد  بختمه  خمتومة  بيده 
ذلك،  عن  �سوؤاله  و�ساأل  خملفاته،  من  ملوكلته  بذلك  ويطالبه  واأَْلٍف،  ثمانية 
�سئل فاأجاَب بالإنكار، واأن يثبت ما يدعيه فاأح�ص كل واحد من فخر الأكابر 
املوقرين عمدة الأعاظم املعتربين ح�سني بلكبا�سي بن املرحوم بهرام وفخر 
ِعّي اأن  اأْقرانه احلاّج ح�سن بن اأحمد، و�سهدا بعد اأن ا�ست�سهدا ال�ست�سهاد ال�صَّ
املرحوم ع�ساف ب�سه حال حياته، اأَقرَّ بح�سورهما اأن بذمته األف غر�ص لل�سيخ 
�سالح الع�سلي قر�سا �سهادة �سحيحة �صعية بوجه املدعى عليه املرقوم فلم 

، فاأوقف الأمر على عني ال�ستظهار يبد يف �سهادتهما دافٌع ول قطٌع �َصِْعيٌّ
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رْيَراً يف ثامن ع�صين �سهر  ًا، و�سطر ما هو الواقع بعد الطلب حَتْ ِعيَّ توقفًا �َصْ
ة احلرام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ

علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احلال:  �سهود 
ال�سيخ مو�سى. 

71/ح2

�صاء دار 
بزقاق 

ابي �سامة 
بالقد�ص

ة  27ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/6م

وقع  ما  بذكر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ص  وحترر 
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
بالحكام  والأحكام  الق�سايا  حمرر  الأنام  ولة  ذخر  الإ�سالِم  ق�ساِة  فخِر 
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي املوىل علي اأَفْندي امُلَوقَّ عمدة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
علي  املدعو  الكامل  ال�ساب  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل 
ابن احلاّج ثوَبه مباله لنف�سه دون غريه من احلاّج خلف بن ح�سني احلجاري 
ِعّي عن قبل �ساحلة بنت احلاّج �سالح الثابِت وكالُته عنها يف  الوكيل ال�صَّ
البيع الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �سيعني فيه ويف قب�سه ب�سهادة كل واحد 
بها  العارفني  حموده  بن  واإ�سماعيل  مريان  حممود  بن  حممود  جارها  من 
يف  وجاٍر  لها  هو  ما  املزبورة  امُلَوّكلة  عن  بالوكالة  فباعته  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ِعّي عن قبل والدها واأختها خديجة ويدها  ملكها ومنتقل اإليها يف الأرث ال�صَّ
ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  البيع،  هذا  �سدور  حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعة 
اأربعة وع�صين  ل  اأ�سْ َوَقْدُرها ثالثة قراريط ون�سف قرياط وربع قرياط من 
املعروف  بالزقاق  ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطا 
ومرتفق  ومطبخ  �سفليني  وبيتني  منهدمة  طبقة  على  امُل�ْسَتِملة  �سامه  باأبي 
�صعية  وحقوق  ومرافق  ومنافع  ال�ستية  ماء  جلمع  ُمعدٍّ  و�سهريج  ودهليز 
ال�سالك  الطريُق  قبلًة  ويحدها  الباقي  بحق  ُكُه  ُي�ْصِ ومن  امل�سرتي  �صكة 
اأبي هوى، و�سمال دار ال�سيد حممد بن خب�سة،  ومنه بابها، و�صقا دار ابن 
وغربا دار احلاّج جنم الدين بن �سال بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومنافعه 
ذلك  املعلوم  �صعا  لذلك  هو  حق  وبكل  اإليه  ون�سب  به  عرف  وما  ومرافقه، 
غر�سا،  ع�ص  �ستة  قدره  بثمن  �صعا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما 
كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية، ثمنا حالًّ مقبو�سا بيد البائع الوكيل 
ة امل�سرتي  ًا، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ املزبور باحل�صة واملعاينة قب�سا �َصْ
بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرقوم  الثمن  جميع  من 
باإيجاب  ذلك  بينهما يف  البات  البيع  وا�ستيفاء. �سدر  قب�ٍص  براءة  ِعّي  ال�صَّ
�صعي وقبول مرعي ت�سلم وت�سليم �سحيحني �صعييني بعد الروؤية واملعرفة 
ترا�ٍص بينهما، وحيثما كان يف  بالأبدان عن  والتعرف  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة 
ذلك من درك وتبعه، ف�سمانه لزم �صعا ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبت
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رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ م�سون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ة احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  يف ال�سابع والع�صين من ذي احِلجَّ

علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احلال:  �سهود 
ال�سيخ مو�سى. 

72/ح1

وظيفة 
النظر 

على وقف 
الزردكا�سي 

الكائن 
مبدينة 
القد�ص 
ال�صيف

ة  26 ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/5م

الكرام،  املدر�سني  مفخُر  امة  الفهَّ ق  امُلَدقِّ العالمة  و�سيُدنا  مولنا  ن�سَب 
ِعيُّ املوىل يو�سف  ال�صَّ الأنام احلاكُم  الأعالم حالَُّل م�سكالت  العلماء  عمدُة 
حامُل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخر اأْقرانه خلف بن نا�ص  هذا الكتاب ال�صَّ
الدين الزردكا�سي يف وظيفة النظر على وقف جده الأعلى لأبيه احلاّج قا�سم 
الزردكا�سي الكائن مبدينة القد�ص ال�صيف مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل 
ِعّي على ديانة خلف  اأن اطلع مولنا احلاكم ال�صَّ يوم عثمانيني، وذلك بعد 
املذكور، ولعدم من يبا�ص اأمور الوقف املذكور، وي�سبط غلته ويوزعها على 
اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  الواقف.  �صط  ح�سب  م�ستحقيها 
املزبورة، وقب�ص  النظر  املزبور مببا�صة وظيفة  النَِّعم عليه خللف  اهلل  خلَّد 
واأَِذَنا �سحيحني  تقريرا  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  الوقف  مال  معلومها من 
اإحدى  ل�سنة  ة  احِلجَّ رْيَراً يف �ساد�ص ع�صين ذي  حَتْ �صعيني مقبولني �صعا 

وثمانني واأَْلٍف. 
علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احلال:  �سهود 

ال�سيخ مو�سى. 

معاقدة 72/ح2
�صعية

ة  27ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/6م

اأَفْندي  يو�سف  املوىل  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  قدوِة  مولنا  لدى 
الَعاِل الكبري العامل النحرير، حمرِر دقائِق  اأَْعاله، عاقد مولنا و�سيدنا  دام 
التف�سري، ُمَقّرِر قواعِدِه اأح�سَن تقريٍر، اأق�سى ُق�ساة الإ�سالم، اأوىل ولة الأنام، 
بالقد�ص  القا�سي  اأَفْندي  ح�سن  مولنا  املويل  املوىل  الإ�سالم،  م�سايخ  �سيخ 
ال�صيف، دام له العز والت�صيف، احلاّج ح�سني بن علي ال�سامي عكام با�سي 
من  واأثقاله  اإليه  امل�سار  املوىل  اأ�سباب  نف�سه  وعلى  نفرا،  ع�ص  خم�سة  على 
مدينة القد�ص ال�صيف، واإىل الأ�ستانه املحمية مبلبغ قدُره مائتا غر�ص ثنتان 
اأ�سدية،  غر�سا  ع�ص  ثالثة  منهم  كل  اأجرة  وباقي  اأ�سدية  غر�سا  ع�ص  وثالثة 
وقب�ص  �صعا،  مقبولة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  بينهم  �سدرت  �صعية  معاقدة 
احلاّج ح�سني عكام املزبور اأَْعاله من ح�صة ح�سن اأَفْندي امل�سار اإليه خم�سة 
من  ذلك  ليح�سب  ِعّي؛  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه  اأ�سدية  غر�سا  وثالثني 
ال�ستانة  مدينة  اإىل  التدريج  على  له  يدفعها  والبقية  ًا،  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  اأجرته 
رْيَراً يف �سابع ع�صين ذي  ِعّي حَتْ املحمية، وثبت ذلك كله لدى احلاكم ال�صَّ

ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  احِلجَّ
�سهود احلال: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

72/ح3

ن�سف 
وظيفة 
قراءة 

املحفل 
ال�صيف 

وريع 
وظيفة 
الفرا�سة 

وال�سغالة 
بال�سخرة 

امل�صفة

ة  27ذو احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671/5/6م

يو�سف  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الإ�سالِم  ق�ساة  قدوُة  و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكيم باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حامل هذا  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ
اظ لكتاب اهلل تعاىل  ِعّي، وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي، فخر احلفَّ الكتاب ال�صَّ
ال�سيخ حممد بن قدوة الأتقياء احلاّج �سالح يف ن�سف وظيفة قراءة املحفل 
لذلك من  ال�صيف مبا  الأق�سى  امل�سجد  �سدة  ال�صيف)1( يف كل جمعة على 
وال�سعالة  الفرا�سة  وظيفة  ربع  ويف  عثماين،  يوم  كل  يف  وقدره  املعلوم 
ما  عثماين  يوم  كل  يف  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا  امل�صفة،  بال�سخرة 
يتبع ذلك من ال�سدقات املعتادة وال�صة الرومية الواردة من الق�سطنطينية 
بحكم  علي  ال�سيخ  �سقيقه  عن  عو�سا  ال�سنية  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمية 
ِعّي  وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
ال�صيف  املحفل  وظيفة  ن�سف  مببا�صة  املزبور  حممد  لل�سيخ  اإليه  امل�سار 
اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  امل�صفة  بال�سخرة  اخلدمة  وظيفة  وربع 
�صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  تقريرا  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة 

ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  حترير يف �سابع ع�صين ذي احِلجَّ
�سهود: املزبورون

72/ح4

زواج 
علي بن 

اإ�سماعيل 
مبخطوبته 
كرمية بنت 
�سعد الدين

ة  اأوائل ذي احِلجَّ
�سنة 1081هـ/ 
1671م  ،4/10

ِعّي املوىل يو�سف اأَفْندي  لدى مولنا و�سيدنا فخر ق�ساة الإ�سالم احلاكم ال�صَّ
اإ�سماعيل مبخطوبته كرمية بنت �سعد الدين املراأة  دام بقاوؤه تزوج علي بن 
اأ�سداقها على بركة اهلل تعاىل وعونه  ِعّية  ال�صَّ املوانع  الكاملة اخلالية عن 
وح�سن توفيقه و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته ثالثون غر�سا 
الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سا  ع�ص  خم�سة  ذلك  من  احلال 
اأو طالق بائن زوجها  اإىل الفراق موت  ذكره فيه والباقي بعد احلال موؤجل 
العقد وقب�ص  اأحمد مبوجب وكالته عنه يف  اأخيها  بذلك على ذلك كذلك  به 
احلاّج  بن  وعلي  ب�سه  حافظ  من  واحد  كل  ب�سهادة  املزبور  ال�سداق  معجل 
اأواخر  رْيَراً يف  حَتْ ًا مقبول �صعا  ِعيَّ �َصْ العارفني بها زواجا �سحيحا  حممد 

ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف.  ذي احِلجَّ
�سهود: املزبورون

72/ح5

انتهاء 
القا�سي 
يو�سف 
اأَفْندي

ال�سعيف يو�سف بن حممد املوىل  الفقري  العبد  اإلهنا حرره  اأو�سلنا  اإىل هنا 
خالفه مبدينة القد�ص ال�صيف عفي عنهما

ختمه

)1( المحفل الشريف: قراءة القرآن قبل صالة الجمعة.
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73/ح1

تن�سيب 
قا�سي 
جديد 
للقد�ص

ن�ص تركي

اأواخر �سعبان 
�سنة 1081هـ/ 
1671/1/10م

73/ح2

تن�سيب 
ترجمان 
ملحكمة 

القد�ص
الن�ص ترك

اأواخر رم�سان 
�سنة 1081هـ/ 
1671/2/9م

الفخام  واملدر�سني  الق�ساة  قدوة  مولنا  من  ال�سادر  ِعّي  ال�صَّ بالإذن  قيد 
اأحمد اأَفْندي يف غرة حمرم احلرام �سنة1082هـ

واليقني، حجة  الف�سل  املوحدين، معدن  ولة  اأوىل  امل�سلمني،  ق�ساة  اأق�سى 
مبزيد  املخت�ص  واملر�سلني،  الأنبياء  علوم  وارث  اأجمعني،  اخللق  على  احلق 
، مولنا قد�ص �صيف قا�سي زيدت ف�سائله توقيع رفيع  عناية امللك امُلّعنيَّ

همايوين 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

73/ح3
فرمان 
�صيف 
�سلطاين

26�سوال �سنة 
1081هـ/ 

1671/3/7م

ِعّي ال�سادر من مولنا و�سيدنا اأحمد اأَفْندي يف ثاين حمرم  قيد بالإذن ال�صَّ
احلرام1082هـ/ 

فرمان �صيف �سلطاين
علي  اأَفْندي،  علي  اأفندي،  اهلل  فتح  اأَفْندي،  الدين  نور  اأَفْندي،  زكريا  �سهود: 

اأَفْندي، ال�سيخ ابو فتح، ال�سيخ مو�سى.
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73/ح4

فرمان 
بتن�سيب 

دزدار 
يف قلعة 

القد�ص
ن�ص تركي

9جمادى الأوىل 
�سنة 1081هـ/ 
1670/9/23م

ِعّي من مولنا اأحمد اأَفْندي يف 2حمرم �سنة 1082هـ/  قيد بالإذن ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

74/ح1

مر�سوم من 
وايل ال�سام 
مل�ستحفظ 

قلعة 
القد�ص

ن�ص تركي

1 رم�سان �سنة 
1081هـ/ 

1671/1/11م

مر�سوم74/ح2
ن�ص تركي

2رم�سان �سنة 
1081هـ/ 

1671/1/12م
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

مر�سوم74/ح3
 ن�ص تركي

مر�سوم 74/ح4
ن�ص تركي

5 حمرم احلرام 
�سنة 1082هـ/ 
1670/5/24م
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

مر�سوم 75/ح1
ن�ص تركي

22 �سوال �سنة 
1081هـ/ 

1671/3/3م

75/ح2
ر�سم نفقة 

وك�سوة 
يتمى

غرة حمرم �سنة 
1082هـ/

1671/5/9م

ِعّي  ال�صَّ قني احلاكم  امُلَدقِّ زبدُة  امُلَحقِّقني  العلماِء  الق�ساة واملدر�سني عمدُة 
دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
ف�سائله ومعاليه، بر�سِم نفقِة وك�سوِة حممٍد وعو�ٍص، يتيمي املرحوم اخلواجة 
لهما منه ول غنى  بد  فيما ل  البلوغ  القا�صين عن درجة  التميمي،  حممد 
اأثواب ودخول حمام  ثمن حلم وخبز وزيت و�سابون وغ�سل  لهما عنه، من 
وغري ذلك من اللوازم، ما قيمته ذلك وقدره يف كل يوم مي�سي من تاريخه 
ِعّي امل�سار  اأْدَناه اأربع قطع م�صية �سوية بينهما. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه، خلَّد اهلل النَِّعم عليه، لو�سيهما اخلواجة فخر الدين بن املرحوم اخلواجة 
�سالح الدين التميمي باإنفاق ذلك يف كل يوم مي�سي من تاريخه اأْدَناه يف 
عند  وبال�ستدانة  بينهما  �سوية  املزبورين  القا�صين  وك�سوة  نفقة  واجب 
القا�صين املزبورين فر�سا واإْذَنا  احلاّجة وبالرجوع بنظري ذلك على مال 
�سنة  �سهور  من  حمرم  غرة  يف  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح. 
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75/ح3

براءة 
�سلطانية 
بوظيفة 
الت�سدير 

بال�سخرة 
امل�صفة 
وامل�سجد 
الأق�سى

2 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/10م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل ح�ص لدى مولنا و�سيدنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
العالمة العمدة الفهامة فخر املدر�سني الكرام عمدة العلماء الأعالم احلاكم 
نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
دامت ف�سائله ومعاليه، فخر الأئمة الكرام عمدة العلماء الأعالم، ال�سيخ اأبي 
�سليمان  ال�سيخ  املريدين  املَكْرمني، مربي  الأئمة  قدوة  املرحوم  بن  ال�سعود 
ال�سهري ن�سبه، الكرمي بالداودي، واأبرز من يده براءة �صيفة �سلطانية يعرب 
ال�سلطانية  ال�سدقات  اأن  املنيف،  مكنونها  وفحوى  ال�صيف،  م�سمونها 
اأبي ال�سعود املذكور يف وظيفة  اأنعمت ون�سبت ال�سيخ  والعواطف اخلاقانية 
املعلوم،  من  لذلك  مبا  الق�سى،  وامل�سجد  امل�صفة  ال�سخرة  بحرم  الت�سدير 
وامل�سجد  امل�صفة  ال�سخرة  وقف  من  عثمانية  ت�سعة  يوم  كل  يف  وقدره 
بحكم  املعري،  الدين  فخر  ال�سيخ  املرحوم  حملول  عن  ال�صيف  الأق�سى 
اإليها  امل�سار  الرباءة  مبينة  عنه،  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته 
على عر�ص افتخار اخلوا�ص واملعتربين، خمتار العز والتمكني، معبد امللوك 
احلرمني  اأوقاف  على  حال  الناظر  ال�سعادة  دار  اآغا  اآغا  عبا�ص  وال�سالطني، 
ل�سنة  املَكْرم  �سوال  وع�صين  �ساد�ص  يف  ال�صيفة  الرباءة  موؤرخة  ال�صفني، 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من  ال�سعود  ابو  ال�سيخ  وطلب  واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى 
امل�سار اإليه بقيد الرباءة ال�صيفة بال�سجل املحفوظ فقيدت والإذن مببا�صة 
اأَْعاله وبال�ستنابة عند احلاّجة  الوظيفة املذكورة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ 
ِعّي امل�سار اإليه بقيد الرباءة ال�صيفة فقيدت يف يوم  فاأمر مولنا احلاكم ال�صَّ
اأبو ال�سعود مببا�صة الوظيفة املذكورة وِبَقْب�ص  اأْدَناه. واأَِذَن لل�سيخ  تاريخه 
ِعّي  معلومها امُلّعنيَّ وبال�ستنابة عند احلاّجة بعد اأن اطلع مولنا احلاكم ال�صَّ
َره  امل�سار اإليه قابلية وا�ستحقاق مولنا ال�سيخ اأبو ال�سعود وعلمه ودينه وَقرَّ
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبلني �صعا  تقريرا  املزبورة  الوظيفة  نائبا يف 

رْيَراً يف ثاين حمرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ال�سعود.  ابو  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  علي، 
امل�سار اإليه من العلماء الأعالم الكرام الفخام ال�سكان مبدينة القد�ص ال�صيف 
حميدة  �سريته  باأن  جميعا  اأخربوه  املزبور  �ساهني  احلاّج  و�سرية  حال  عن 
َر احلاكم  ًا، وملا �سار احلال اإىل هذا املنوال َقرَّ ِعيَّ واأفعاله �سديدة اإخبارا �َصْ
النَِّعم عليه، احلاّج �ساهني املزبور يف وظيفة  اهلل  اإليه خلَّد  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
الرتجمة مبحكمة القد�ص ال�صيف. واأَِذَن له مببا�صتها عمال بالأمر ال�صيف 
�صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنا  تقريرا  الرباين  بالعون  ال�سلطاين 

رْيَراً يف غرة حمرِم احلراِم افتتاِح �سهوِر �سنِة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
علي  اأَفْندي،  علي  اأَفْندي،  اهلل  فتح  اأَفْندي،  الدين  نور  اأَفْندي،  زكريا  �سهود: 

اأَفْندي، �سيخ اأبو الفتح، �سيخ مو�سى، ال�سيخ م�سعود.
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76/ح1

ار طا�سة  اأَقرَّ
طعام من 
العمارة 
العامرة

3 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/11م

امُة الكامُل قدوُة ق�ساِة الإ�سالِم ذخُر  َر �سيُدنا ومولنا العالمُة الفا�سُل الفهَّ َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ ِعيُّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ولِة الأناِم احلاكُم ال�صَّ
ِعّي، وناقلتي  باأعايل نظريه دامت ف�سائُله ومعاليه حلاملتي هذا الكتاب ال�صَّ
هذا اخلطاب امّلْرِعّي خديجة بنت من�سور ال�سيداوي وبنتها اآمنة بنت عو�ص 
الق�سماين يف طا�سة طعام من طعام العمارة العامرة بالقد�ص ال�صيف مبا 
يتبع ذلك من اخلبز، وقدره يف كل يوم ثالثة اأرغفة �سباحًا وم�ساًء، عو�سًا عن 
فاطمة بنت خ�ص الونليدي بحكم فراغها لها عن ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه 
ِعّي امل�سار اإليه خلديجة  بح�سن اختيارها ور�ساها. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
وبنتها اآمنة بتناول اخلبز والطعام يف كل يوم �سباحا وم�ساًء اأُ�ْسَوة اأمثالهما 
تقريرا واإْذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا الآيل ذلك للفارغة، مبوجب 
تقرير �صعي �سادر عن �سدر املوايل، بدر �سماء املعايل، مولنا حممد اأَفْندي 
املفروغ  املزبورة من  الفارغة  وتعو�ست  �سابقا،  ال�صيف  بالقد�ص  القا�سي 
اأربعة غرو�ص عددية، قب�ستها منهما باعرتافها تعوي�سا  لهما نظري فراغها 
ًا، وعرَّف الفارغة املزبورة احلاّج اإبراهيم بن عبد الكرمي الغزي تعريفا  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف ثالث حمرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح. 

76/ح2

وظيفة 
تن�سيب 
ترجمان 
مبحكمة 
القد�ص 
ِعّية ال�صَّ

غرة حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/9م

ِر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل، ح�ص لدى مولنا و�سيدنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العالمة العمدة الفهامة فخر املدر�سني الكرام، عمدة العلماء الأعالم احلاكم 
نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
دامت ف�سائله ومعاليه، فخر اأْقرانه احلاّج �ساهني بن برهان الدين ال�سقطي 
مكنونها  وفحوى  ال�صيف  م�سموُنها  ناطقا  �سلطانية  براءة  يده  من  واأبرز 
بت احلاّج �ساهني  اأن ال�سدقات ال�سلطانية والعواطف اخلاقانية ن�سَّ املنيف 
املزبور ترجمانا مبحكمة القد�ص ال�صيف؛ لكون الوظيفة املذكورة وظيفتهم 
للفارغ عن اأبيه عن جده وا�ستقامته، وطلب احلاّج �ساهني املذكور من مولنا 
ال�سلطاين بال�سجلِّ املحفوظ  ال�صيف  الأمر  اإليه قيد  ِعّي امل�سار  ال�صَّ احلاكم 
ِعّي امل�سار اإليه بقيد الأمر ال�صيف  والعمل مبقت�ساه، قام مولنا احلاكم ال�صَّ
بعد  وذلك  به،  العمل  ولزم  اأْدَناه  تاريخه  يوم  يف  فقيد  املحفوظ،  بال�سجل 
ِعّي امل�سار اإليه على دين وا�ستقامة احلاّج �ساهني  اطالع مولنا احلاكم ال�صَّ
ال�صيف  الأمر  الرب وال�سالح والتقوى والفالح، وعلى  اأهل  املزبور واأنه من 
املوؤرخ باأواخر �سعبان املبارك �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف، ثم ا�ستخرب مولنا 
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76/ح3

�صاء 
دار بخط 

الب�سطامية 
بالقد�ص 
ال�صيف

3 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/11م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العايل املنيِف اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيدنا ومولنا 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني، زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد،  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ِعّيه عن ابنه  ومعاليه، ا�سرتى فخر اأمثاله اإبراهيم بن الزعيم بالوكالة ال�صَّ
حممد ال�سهري ب�سمعون من احلاّج مو�سى بن يو�سف الزعيم، فباعه هو له وجاٍر 
خة يف  ِعّي مبوجب حجة �صعية موؤرَّ يف ملكه ومنتقل اإليه ب�سفة ال�صاء ال�صَّ
ِعّي من قبل عمته  ختام �سعبان ل�سنة �سبع و�سبعني واأَْلٍف، وب�سفة الإرث ال�صَّ
ة ال�سائعة وقدرها  ًا، وذلك جميع احُل�سَّ ِعيَّ نور بنت مو�سى الزعيم انتقال �َصْ
جميع  من  قرياطا  وع�صين  اأربعة  ل  اأ�سْ من  قرياط  وخم�ص  قراريط  ثالثة 
ال�صيف  بالقد�ص  الب�سطامية)1(  بخط  ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار 
بيوت  ثالثة  على  ي�ستمل  منه  فالعلو  و�سفلي،  علو  على  امُل�ْسَتِملة  املحمية 
وطبقة منفخت �سقفها، وال�سفلي ي�ستمل على بيتني بداخل ا�سطبل و�سهريج 
معد جلمع ماء ال�ستية، والثاين مفخوت �سقفه �صكة امل�سرتي الوكيل املزبور 
الربك  بدار  دار تعرف  قبلة  الدار  الدار يحدها  الباقي من  ُكُه بحق  ُي�ْصِ ومن 
بيد يحيى الدين، و�صقا زقاق غري النَّافذ ومنه بابها، و�سمال زاوية اإلهنود 
وتامه دار حجي، وغربا دار فاطمة بنت م�سطفى اليازجي بجميع حقوق 
ذلك كله بطرقه وحدوده ومنافعه ما عرف به ون�سب اإليه بكل حق هو لذلك 
ِعّي النايف للجهالة �صعا، بثمن قدره  �صعا املعلوم ذلك عندهم العلم ال�صَّ
�سبعة غرو�ص عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنا حال مقبو�سا 
ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه  املزبور  البائع  بيد 
ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املرقوم ومن كل جزء منه  الثمن  امل�سرتي من جميع  ة  ِذمَّ
ِعّي براءة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدر البيع الباتُّ بينهما يف ذلك  بالطريق ال�صَّ
باإيجاب �صعي، وقبول مرعي وت�سلٍُّم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤية 
ِعّية، والتفرق بالأيدي عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما  ال�صَّ واملعرفة واملعاينة 
كان يف من ذلك درك ف�سمانه لزم حيثما يجب �صعا ت�سادقوا على ذلك 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

)1( خط البسطامية: نسبة إلى الزاوية البسطامية التي تقع شمال المدينة؛ تقع في حارة المشارقة، اوقفها الشيخ عبد هللا 
البسطامي كانت قائمة قبل سنة 770ه/1368م. العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، ص721.
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اثنني  ل�سنة  احلرام  حمرم  ثالث  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  النَِّعم  اهلل 
وثمانني واأَْلٍف

علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ 
ال�سيخ اأبو الفتح.

76/ح4

زواج 
رم�سان 

بن احلاّج 
ح�سن 

�سموع 
مبخطوبته 

را�سية 
بنت نا�ص 

ال�سقا

3 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/11م

لدى مولنا فخر الق�ساة املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد دام ف�سله
تزوَج الرجُل املدعو رم�ساُن بُن احلاّج ح�سن �سموع مبخطوبِته را�سيَة بنِت 
ِعّيِة ا�سداقها على بركة  نا�ِص ال�سقا، املراأِة الكاملِة اخلاليِة عن املوانِع ال�صَّ
و�سلك  عليه،  اهلل  �سلى  حممد  نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل 
غر�سا  ع�صون  ذلك  من  لها  احلال  غر�سا،  وثالثون  خم�سة  جملته  �سداقا 
بعد  والباقي   ، ِعيَّ ال�صَّ العرتاَف  املزبور  والدها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة 
بائٍن.  طالٍق  اأو  موٍت  الفراق  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  غر�سا  ع�ص  خم�سة  احلال 
جها منه بذلك على ذلك، كذلك وكيلها والدها املزبور الثابت وكالته عنها  زوَّ
حممد  بن  رم�سان  ب�سهادة  ال�سداق  مقدم  ِبَقْب�ص  العرتاف  ويف  ذلك،  يف 
الزعيم ورم�سان بن يو�سف بن م�سوده العارفني بها بتعريف �سقيقها احلاّج 
ًا  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج لنف�سه قبول �َصْ ِعيَّ ِعّية زوجا �َصْ خليل املعرفة ال�صَّ

رْيَراً يف ثالث املحرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. حَتْ
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ خليل اخلالدي،  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الثوري،  ال�سيخ علي  الديري، 

احلاّج �ساهني الرتجمان.

دعوى77/ح1
3 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/11م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل ح�َص لدى مولنا و�سيِدنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
الأعالِم،  العلماِء  عمدِة  الكرام،  املدر�سني  مفخِر  الفهامِة  العمدِة  العالمِة 
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
الدي�سي  ع�ساكر  بن  حممد  بن  ع�ساكر  ادعى  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه 
على �ساحلية بنت �سالح التلحمي املراأة الكاملة، وعرَّف بها والدها �سالح 
اأنها  عليها  دعواه  تقرير  يف  وقال  ًا،  ِعيَّ �َصْ تعريفا  �سالح  واأخوها  املزبور 
خليل  بن  �سربه  عمها  لت  وكَّ واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى  ل�سنة  �سعبان  اأواخر  يف 
التلحمي يف زواجها منه على �سداق قدره خم�سون غر�سا عددية احلال لها 
من ذلك ثالون غر�سا والباقي ع�صون غر�سا باقية اإىل الفراق موت اأو طالق 
ذلك  وقبل  املرقوم،  ال�سداق  على  املزبور  الوكيل  �سربه  من  تزوجها  واأنه 

ًا واأن املدعى عليها املزبورة تتنع عن ذلك و�ساأل �سوؤاله ِعيَّ قبول �َصْ
اِف باأنها وكلت ابن عمها �سربه املزبور يف  عن ذلك �سئلت فاأجاَبت بالْعرِتَ

زواجها من املدعي املرقوم على �سداٍق قدره مائة غر�ص وثالثون غر�سا 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

خم�سة  احلال  وباقي  وع�صون،  وخم�سة  غر�ص  مائة  ذلك  من  احلال  عددية 
اأو طالق بائن، واأن وكيلها املزبور  الفراق موت  اإىل  غرو�ص موؤجل له عليه 
زوجها من املدعي املرقوم على ال�سداق املزبور واحلال املزبور باقي بذمته 
ف�سدقها على ال�سداق املرقوم واأن وكيلها وهبه من ذلك ع�صين غر�سا، فلم 
ت�سدقه على ذلك، ووكلت اأخاها �سالح يف قب�ص احلال من ال�سداق املزبور 
املزبور  �سالح  واعرتف  �صعا،  مقبول  ًا  ِعيَّ �َصْ توكيال  املرقوم  ع�ساكر  من 
اأنه ت�سلم من الزوج املزبور من ال�سداق املزبور �سكينا عرفا باأربعة غرو�ص 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  وعرفها  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  نقدا  غر�سني  اأي�سا  منه  وت�سلم 
اأن الزواج �سحيح على ال�سداق امل�صوح، ولها اأن تنع نف�سها حتى تقب�ص 
رْيَراً يف ثاث حمرم احلرام  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ مقدم �سداقها منه تعريفا �َصْ

افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح.

ح�ص 77/ح2
مرتوكات

4 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/12م

اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا و�سيِدنا  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
افتخاِر ق�ساِة الإ�سالِم، عمدِة العلماِء الأعالِم، زبدِة امُلَحقِّقني الفخاِم احلاكِم 
نظريه،  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
الباقي  عبد  ابن  اإبراهيم  ال�سيخ  املرحوم  مات  ملا  ومعاليه  ف�سائله  دامت 
اربعون  قدره  احللبي مبلغ  ال�سيد مو�سى  بن  لل�سيد حممد  احللبي ويف ذمته 
ِعّي فيهم وهم  غر�سا عددية قر�سا، وذلك مبعرفة ورثته املنح�ص اإرثه ال�صَّ
وابنته  الع�سلي  حممد  بنت  ن�سب  وزوجته  احللبي  عمر  بن  عمه  بن  دروي�ص 
فاطمة ووالدته �صيفة بنت ال�سيد عثمان. وكان من املخلف �سابون وامتعة 
وغري ذلك. ح�ص يوم تاريخه ال�سيد حممد املرقوم، واأَقرَّ واعرتف اأنه و�سله 
الأربعون غر�سا من ثمن ال�سابون املخلف عن ال�سيخ اإبراهيم املرقوم عن يد 
ِعّي  ال�صَّ الوكيل  دروي�ص بن عم املرقوم، وعن يد حممد بن دروي�ص احللبي 
عن ن�سب الزوجة املزبورة وعن ابنته فاطمة املزبورة، الثابت وكالته عنها 
الر�سم املعتاد  يف ذلك ويف ما ياأتي ذكره فيه من املكاتبة وال�سهاد على 
ب�سهادة كل واحد من دروي�ص بن العم املرقوم ونور الدين بن حممد احللبي 
ة  بِذمَّ لل�سيد حممد  يتاأخر  ول  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّية  ال�صَّ املعرفة  بها  العارفني 
ة املرحوم  ِذمَّ وُبرَِّئْت  املزبور حقا مطلقا  املبلغ  املزبور من  اإبراهيم  ال�سيخ 
ِعّية بالطريق  ال�سيخ اإبراهيم املزبور من ذلك ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء اإْقَراَراً واعرتافا �سحيحني �صعيني م�سدقني  ال�صَّ
من دروي�ص بن العم املرقوم ومن حممد الوكيل املزبور بالأ�سالة والوكالة



195عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا. ثم بعد تام ذلك وانق�سائه اأ�ْسَهد عليه ال�سيد حممد املرقوم  ِعيَّ ت�سديقا �َصْ
اإبراهيم املزبور ول قبل ورثته حقا  اأنه ل ي�ستحق ول ي�ستوجب قبل ال�سيخ 
ول ا�ستحقاقا ول دعوى ول طلبا ول ف�سة ول ذهبا ول دينا ول عينا ول 
ِعّية  قليال ول كثريا ول جليال ول حقريا ول حقا مطلقا من �سائر احلقوق ال�صَّ
ملا م�سى من الزمان، واإىل يوم تاريخه اأْدَناه، واأ�ْسَهد عليه دروي�ص بن العم 
اأنهما ل حق  اأَْعاله،  املزبور وحممد املرقوم بالوكالة عن موكلته املزبورة 
ول  دعوى  ول  ا�ستحقاقا  ول  وكالة  اأ�سالة  املزبورين  ملوكليهما  ول  لهما 
طلبا ول ف�سة ول ذهبا ول دينا ول عينا ول موروثا ول �سابونا ول من 
ثمن �سابون ول نحا�سا ول علقه ول تبعه ول قليال ول كثريا ول جليال ول 
ِعّية ول ميينا باهلل ول ح�سابا  حقريا ول حقا مطلقا من �سائر احلقوق ال�صَّ
اأْدَناه وتباريا من الطرفني تباريا  الزمان، واإىل يوم تاريخه  ملا م�سى من 
عاما حا�سما قاطعا لكل حق ودعوى وتظلم م�سدقا من كل منهم ت�سديقا 
ًا. وعاد ال�سيد حممد املرقوم مبعرفة فريق اأول دروي�ص وحممد وموكلته  ِعيَّ �َصْ
فريق ثاٍن، واأن كل فريق منهما ل ي�ستحق ول ي�ستوجب، ول يدعي بنف�سه ول 
موكلته قبل الآخر حقا مطلقا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه ت�سادقا 
ِعّي امل�سار  على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
افتتاح �سهور �سنة اثنني  ًا بتاريخ رابع �سهر حمرم احلرام  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه 

وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
حممد  �ساهني،  احلاّج  اخلالدي،  خليل  ال�سيخ  الثوري،  علي  ال�سيخ  الديري، 

جلبي.

77/ح3
حما�سبة 
مرتوكات 

لأيتام

5 حمرم احلرام 
�سنة 1082هـ/ 
1671/5/13م

ُه اخلواجة فخُر الديِن بِن املرحوِم اخلواجة �سالح  دفرٌت يت�سمُن �سبَط ما قب�سَ
ِعّي على حممٍد وعو�ٍص يتيمي اأخيه املرحوم اخلواجة  التميمي الو�سيِّ ال�صَّ
حممد ابن اخلواجة �سالح املزبور لليتيمني املرقومني من مرتوكات وادهما 
حجة  مبوجب  اأْدَناه،  تاريخه  �سهر  يف  لوازمهما  يف  �صفه  وما  املزبور 
�صعية موؤرخة بيوم تاريخه اأْدَناه. �سدر ذلك لدى فخر الق�ساة واملدر�سني 
عليه،  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  امُلَحقِّقني،  العلماء  عمدة 

دامت نعم املوىل عليه: 
612 غر�سا، مقبو�سا من احلاّج حممد الع�صي وديعة عنده  جميع املبلغ: 
لوالد الأيتام املزبورين �صيفي ذهبا 30 ح�ساب الغرو�ص العددية 53غر�سا 
عنها  5000م�صية  الع�صي  حممد  احلاّج  من  اي�سا  م�صية،  و10قطع 
كان  الع�صي  حممد  احلاّج  من  مقبو�ص  اأي�سا  166غر�سا،  عددية  غرو�ص 

ا�سرتاه من والد القا�صين 393غر�سا ومن ذلك 20م�صية
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ودفرت وخرج:  3غر�سا حم�سول حجة   1 ذلك" ِبَقْب�ص مقا�سي�ص:  ظهر من 
عبد  بن  علمية  ال�ست  ح�سة  25غر�سا،  ى  امُلَتَوفَّ لالأيتام  دين  10غرو�ص، 
ى بحق الثمن: 70غر�سا، ح�سة القا�صين بحق الباقي:  اللطيفة زوج امُلَتَوفَّ
اليتيمني  مال  جملة  13غر�سا،  ال�سابق:  الدفرت  لالأيتام  اأي�سا  492غر�سا، 

املزبورين 505غرو�ص 10م�صية، 
مثال: حرر مبعرفة الفقري هلل �سبحانه اأحمد بن حممد املوىل خالفة بالقد�ص 
ال�صيف عفى عنه، حْترْيَراً يف ثاين حمرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

�سبط 78/ح1
مرتوكات

7 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/15م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ِعّي  ومعاليه، ملا مات املرحوم احلاّج عي�سى بن حموده. وانح�ص اإرثه ال�صَّ
اأخيه وهم  اأولد  يف زوجته فاطمة بنت الو�سته عبد القادر احلالق، ويف 
�سعبان البالغ العاقل وخليل و�ساهني القا�صين عن درجة البلوغ انح�سارا 
ًا و�سبطت مرتوكاته مبعرفة كل واحد من حممد بن الو�سته عبد القادر  ِعيَّ �َصْ
حممد  بن  ورم�سان  املزبور  ى  امُلَتَوفَّ زوجة  �سقيقته  عن  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة 
�سعبان  ومبعرفة  املزبورين  القا�صين  على  ِعّية  ال�صَّ بالو�ساية  الر�سامة 
ة احلرام  املزبور مبوجب دفرت مرتوكاته املوؤرخ يف رابع ع�صين ذي احِلجَّ
ى املزبور على  ة احلاّج عي�سى امُلَتَوفَّ اإحدى وثمانني واأَْلٍف، وثبت بِذمَّ ل�سنة 
ًا  ِعيَّ مرتوكاته مبوجب �سجالت �سابقات التاريخ على تايخه اأْدَناه ُثُبْوتًا �َصْ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها اإحدى  ى املزبور جميع احُل�سَّ وكان من املخلف عن امُلَتَوفَّ
القائمة  الدار  جميع  يف  قرياطا  وع�صين  اأربع  ل  اأ�سْ من  قرياطا  وع�صون 
من  املزبورة  ة  احُل�سَّ ونظري  حطة  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف،  بالقد�ص  البناء 
امُل�ْسَتِملة  املزبورة  بالدار  الكائن  ال�ستية  ماء  جلمع  املعد  ال�سهريج  جميع 
اأربعة بيوت ومطبخ ومرتفق وال�سهريج وعلى منافع ومرافق وحقوق  على 
بابن  ال�سهري  مو�سى  الأمري  املرحوم  وراث  بدار  قبلة  املحدودة  �صعية، 
اإبراهيم دبانه و�صقا بدار الأمري... و�سمال بزقاق  اإلهمام وتام دار احلاّج 
غري النَّافذ، وفيه الباب وغربا دار اإبراهيم دبانه بجميع حقوق ذلك كله )...( 
ة  اإليه باأن الو�سي املزبور يبيع احُل�سَّ ِعّي امل�سار  الديون. واأمر احلاكم ال�صَّ
يف الدار لأجل ذلك، و�سلمت لعلي للتدليل عليها بالقد�ص ال�صيف، ولإ�سهار 
اأْدَناه على النداء عليها لتباع ملن يرغب يف �صائها. ح�ص يوم تاريخه 
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املزبور  و�سعبان  املزبورة  الزوجة  ووكيل  املذكور  الو�سي  بح�سور  الدلل 
النداء  ـ�سهر  اأنه  اأَْعاله  ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  املزبور  الدلل  واأخرب 
الزيادات  ومواطن  الرغبات  حمالت  يف  املزبورة  الدار  يف  ة  احُل�سَّ على 
بالقد�ص ال�صيف مدة اثنى ع�ص يوما، فلم يجد من يرغب يف �صائها بثمن 
قدره ثمانون غر�سا ون�سف غر�ص عددية عن كل غر�ص منها ثالثني قطعة 
ى املزبور ول يكن من يرغب يف �صائها وقد اأ�سهر  م�صية �سوى زوجة امُلَتَوفَّ
ِعّي امل�سار اإليه للو�سي  ًا واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ الرغبات فيها اخبارا �َصْ
ًا.  ِعيَّ �َصْ اإذنا  املزبورة  الديون  لإيفاء  املزبور  الثمن  ة يف  احُل�سَّ بيع  املزبور 
ِعّية عن  فعند ذلك ا�سرتى حممد بن الو�سته عبد القادر املزبور بالوكالة ال�صَّ
قبل موكلته فاطمة املزبورة الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف ال�صاء الآتي 
بيانه فيه واملقا�س�سة الآتي ذكرها فيه ب�سهادة كل واحد من �سقيقها �سالح 
احلاّج  من  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  الرملي  اإبراهيم  بن  �سحادة  وجارها 
ِعّي، ومن  رم�سان الو�سي على القا�صْين املزبورْين احلا�ِص باملجل�ص ال�صَّ
اإحدى وع�صون  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احلاّج عي�سى املزبور وذلك جميع احُل�سَّ
املو�سوفة  املحدودة  الدار  جميع  قرياطا  وع�صين  اأربع  ل  اأ�سْ من  قرياطا 
اأَْعاله بثمن قدره ثمانون غر�سا ون�سف غر�ص يعدل كل غر�ص منها ثالثني 
قطعة م�صية، فقا�س�ص البائع املذكور امل�سرتي يف �ست و�ستني غر�سا نظري 
ى املزبور مبوجب �سجل  امُلَتَوفَّ ة زوجها  ِعّي بِذمَّ ما ثبت لها من الدين ال�صَّ
ًا مقا�س�سة �صعية، وقب�ص  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اأْدَناه  تاريخه  التاريخ على  �سابق 
الو�سي املزبور بقية الثمن بعد املقا�س�سة وقدره اأربعة ع�ص غر�سا ون�سف 
ى املزبور  الغر�ص، و�صفها فيما ا�ستدانه و�صف يف تكفني وجتهيز امُلَتَوفَّ
وم�ساريف اأخرى مبوجب الدفرت املكي تاريخه اأَْعاله فبمق�س�ص ذلك ُبرَِّئْت 
الثمن  من  املرقوم  امل�سرتي  ة  وِذمَّ املرقوم  الدين  من  املزبور  ى  امُلَتَوفَّ ة  ِذمَّ
وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  واجب  املرقوم 
وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  الثابت  البيع  و�سار 
بنهما  ترا�ٍص  بالأبدان عن  والتفرق  الروؤية  بعد  وت�سليم �سحيحني �صعيني 
وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث ما ت �صعا و�سدق 
على �سحة البيع �سعبان بن يو�سف و�سدوره من اأهله يف حمله ول معار�سته 
ِعّية  ال�صَّ الوجوه  �سائر  من  بوجه  املزبور  البيع  يف  املزبورة  امل�سرتية  مع 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  ًا  ِعيَّ �َصْ م�سدقا  مطلقا، 
رْيَراً يف �سابع حمرم افتتاح  ًا حَتْ ِعيَّ امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح.
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�سهادة 78/ح2
�صعية

6 حمرم �سنة 
1082هـ/ 

1671/5/14م

اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا فخر  ر امّلْرِعّي  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ قني احلاكم  امُلَدقِّ زبدة  امُلَحقِّقني  العلماء  الق�ساة واملدر�سني عمدة 
دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
ف�سائله ومعاليه. ح�ص فخر املدر�سني الكرام رجب اأَفْندي ابن مو�سى امُلّعنيَّ 
بهذا اخل�سو�ص الآتي ذكره من قبل، اأعلم العلماء املتبحرين، اأف�سل الف�سالء 
القا�سي  اأَفْندي  ح�سن  املوىل  العايل،  �سماء  بدر  املوىل  مولنا  امُلَحرَّرين، 
ال�ساب  الرملة يف رخ�سة مع  الآن مبدينة  ال�صيف �سابقا، امل�ستقر  بالقد�ص 
املوىل  تابع  املحمية  بالق�سطنطينية  الينكجري  اإبراهيم  بن  حممد  املدعو 
ِعّي امل�سار اإليه اأن حممد املزبور تاأخر  امل�سار اإليه وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
والذهاب  بالرجوع  اإليه، وطالبه  امل�سار  املوىل  اإ�ستاده  الذهاب �سحبة  عن 
معه اإىل ا�ستاده املوىل امل�سار اإليه ليو�سله اإىل مدينة الق�سطنطينية اإىل ابيه 
ذلك  فعند  عاقل،  بالغ  واأنه  معه  الذهاب  من  املزبور  حممد  وامتنع  واأخيه، 
ِعّي امل�سار اإليه رجب اأَفْندي املزبور حيث اأن حممد  عرف مولنا احلاكم ال�صَّ
املزبور بالغ عاقل وعلى حلول واحلر ل ميلك واأْجره بيده وامتنع من الذهاب 
رْيَراً يف  حَتْ الطلب  الواقع عند  ًا و�سطر  ِعيَّ �َصْ معه ول غريه على ذلك تعريفا 

�ساد�ص حمرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.
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اأوائل حمرم �سنة ا
 /5  /9 1082ه/ 

1671م

عمدة  املدر�سني  فخر  الكامل  الفهامة  العمدة  العالمة  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  والأحكام،  الق�سايا  حمرر  واحلكام  الق�ساة 
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن حممد 
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي الرجل املدعو خليل  حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
ابن املرحوم النقيب يحيى �سيبانه يف ربع وظيفة و�سع املاء يف كل ليلة بني 
املغرب والع�ساء بالطا�سة املو�سوعة بباب ال�سخرة امل�صفة املن�سوب ايقاف 
اأحمد ب�سه مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل  ذلك وترتيبه للمرحوم كجك 
�سنة خم�سة غرو�ص اأُ�ْسَوة اأمثاله عو�سا عن ابيه النقيب يحيى املزبور بحكم 
ِعّي  وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
امل�سار اإليه مببا�صة ربع الوظيفة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله وال�ستنابة 
رْيَراً يف اأوائل  عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني معتربين �صعا حَتْ

حمرمح احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، احلاّج �ساهني الرتجمان. 
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79/ ح1

بيع 
النحا�ص 

والأ�سباب 
املخلفة 

عن ع�ساف 
بك اأمري 

احلج 
ال�صيف 
ال�سامي

6 حمرم �سنة 
 /14 1082ه/ 

1671م  /5

الأمراء  اأمري  املرحوم  عن  املخلفة  والأ�سباب  النحا�ص  مبيع  يت�سمن  دفرت 
اأمري احلج  ب�سه  العز والحرتام ع�ساف  الفخام، �ساحب  الكرباء  الكرام كبري 
اإىل  ى  امُلَتَوفَّ والر�سوان  بالرحمة  تعاىل  اهلل  تغمده  كان  ال�سامي  ال�صيف 
فخر  زوجته  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  املنح�ص  قونة)1(،  مبدينة  تعاىل  اهلل  رحمة 
املخدرات اكليلة املحجبات ال�ست لل خان خامن بنت املرحوم اأمري الأمراء 
ّغّزَة ها�سم  بلواء  ب�سه املت�صف  الفخام ح�صة ح�سني  الكرباء  الكرام كبري 
كان تغمده اهلل بالرحمة والر�سوان ويف ابنته امل�سونة وال�ست املكنونة ماه 
اإليه القا�صة والأ�سباب املزبورة التي  منور خامن بنت ع�ساف ب�سه امل�سار 
كانت مبدينة الرملة حتت يد وكيله فخر اأْقرانه رجب اآغا واأح�صت اإىل القد�ص 
ًا  ِعيَّ �َصْ و�سيا  املن�سوب  اآغا  والأماثل حممد  الأعيان  فخر  ال�صيف مبعرفة 
الع�سكري مبوجب  الق�سام  البكري  اأَفْندي  اأحمد  الإ�سالم  ق�ساة  قبل فخر  من 
حجة �صعية �سابقة على تاريخه على ماه منور خامن املزبورة ومبعرفة فخر 
العيان �ساهني اآغا الوكيل الر�سعي عن قبل لل خان خامن الزوجة املزبورة 
الثابت وكالته عنها مبوجب حجة �صعية �سابقة على تاريخه وذلك بح�سور 
فخر الأعيان ح�سني بلوكبا�سي بن بهرام، وفخر اأْقرانه حممد ب�سه بن التلكي 
وم�سطفى ب�سه، وفخر الكاملني ال�سيخ عبد الرحمن النابل�سي وهم من اأرباب 
الديون على مرتوكات ع�ساف ب�سه امل�سار اإليه. �سدر ذلك لدى فخر الق�ساة 
ِعّي املوىل . قني احلاكم ال�صَّ واملدر�سني عمدة العلماء وامُلَحقِّقني زبدة امُلَدقِّ

ه الكرمي عليه نظريه:  ع َخطُّ امُلَوقَّ
�سحون  5غرو�ص،  اأرمني5:  نحا�ص  �سحن  12غر�سا،   :4 عدد  نح�ص  �سنية 
�سفرة  8غرو�ص،  عدد5:  بالعاب  نحا�ص  �سحن  7غرو�ص،  عدد5:  نحا�ص 
11غر�سا،  ابحار:  نحا�ص  و�سحن  ت�سبه  7غر�ص،  بالعاب:  نحا�ص  �سحون 
عدد  نحا�ص  ومغرفة  نحا�ص3  تنجرة  10غرو�ص،  بحلق:  كبرية  نحا�ص  حلة 
3غرو�ص، حلة  4غرو�ص، تب�سه نحا�ص:   :3 ابريق قهوة نحا�ص  11غر�سا،   :3
�سحون  �سفرة  7غرو�ص،  كبري:  نحا�ص  �سدر  8غرو�ص،  بحلق:  كبرية  نحا�ص 
ط�ست  5غرو�ص،  بالعاب:  نحا�ص  �سحون  �سفرة  5غرو�ص،  بالعاب:  نحا�ص 
وابريق نحا�ص اأ�سفر: 16غر�سا، طا�سات نحا�ص عدد 3 و�سواين �ستار �سفر 
عدد11:  اأرمني  نحا�ص  �سحن  2غر�ص،  نحا�ص:  طوي  11غر�ص،   :3 عدد 

11غر�سا، تنجرة نحا�ص عدد3: 12غر�سا، فطا مطابق نحا�ص عدد15: 

)1( مدينة قونية: من أهم المدن التركية وهي عاصمة األتراك األولى.
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ابريق نحا�ص  4غرو�ص و10م�صية،  ابرق نحا�ص بالعاب عدد5:  7غرو�ص، 
17غر�سا  80م�صية، بارودة جموهرة:  اأرمني3:  2غر�ص، �سحن   :2 تخمي 
و10م�صية، ط�ست وابريق 3 نحا�ص: 7غرو�ص، بارودة جزائرية: 11غر�سا 
عدد3:  نحا�ص  و�سنية  نحا�ص  ت�سبه  3غرو�ص،  نحا�ص:  ابريق  و7م�صية، 
7غرو�ص، م�سفة نحا�ص: 50م�صية، لكن نحا�ص 3وابريق: 9غرو�ص، �سيف 
بغراب: 18غر�ص و13م�صية، مطبقية نحا�ص بغكاء 3 و�سطل: 83م�صية، 
 :2 �سغرية  و�سنية  نحا�ص  كبري  لكن  12غر�ص،   :6 عدد  �سحون  العاب 
7غرو�ص،  عدد3:  بق�سعة  قنامات  6غرو�ص،  منر:  جلد  و3م�صية،  3غرو�ص 
منقل جديد: 32م�صية، �سمعدان نحا�ص: 3غرو�ص و5م�صية، �سيف غداره 
�سطار  طرب  5غرو�ص،  مقف�ص:  �سيخ  3غرو�ص،  �سيخ...  40غر�سا،   :2 م�سقط 
عدد6 منها بعبق 4: 16غر�سا، �سمعدان: 30م�صية، �سقفات نحا�ص: اأ�سفر: 
ُمطعم  �صيج  3غرو�ص،  عدد2:  �سغري  مطبخ  حلية  بي�ص  �سندوق  32غر�سا، 
طوخ  8غر�ص،  جوخ:  قنباز  36م�صية،   :3 برده  38غر�سا،  مفرق:  بق�سعة 

نحا�سعدد3: 5غرو�ص، قاي�سان حكر عدد: 5: 10م�صية
جميعه: 4932

خرج  180م�صية،  ق�سمة:  خرج  م�صية،   450 ق�سمة:  ر�سم  ذلك:  من  ظهر 
يوم  مدة  يف  الو�سي  علوفة  30غر�سا،  بدم�سق:  الع�سكري  للق�سام  و�ساية 
15م�صية، اح�سارية:  اأجرة دكان:  7غرو�ص،  اأجرة دللني:  32غر�سا،   ،16

3غرو�ص اأجرة جمال:  10م�صية، 
جميعه: 93غر�سا و25م�صية

�سحيح: 398غر�سا ثالثمائة وثمانية وت�سعني غر�سا
الرحمن  عبد  ال�سيخ  بيد  ومنها  218غر�سا،  بلكبا�سي:  ح�سني  بيد  منها 
النابل�سي 55غر�سا و9م�صية، ومنها بيد ال�سيد يو�سف ، ومنها بيد حممد بن 

التلكي: 67غر�سا ومنها باقي بيد الو�سي املزبور: 13غر�سا
مبدينة  خالفة  املوىل  حممد  بن  اأحمد  تعاىل  هلل  الفقري  مبعرفة  حرر  مثاإله 

القد�ص ال�صيف عفى عنه
رْيَراً يف �ساد�ص حمرم ل�سنة اإحدى} اثنني{ وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ

 80+
د. ندفرت �سبط81/ ح1

بعاِت الثالِث اجلديدِة الواردِة  دفرٌت مبارٌك من اهلِل تعاىل يت�سمُن توزيَع ماِل الرُّ
على يِد ُكلِّ واحٍد من قدوِة الأتقياِء الكاملني ال�سيخ اإبراهيم بن فخر امل�سايخ 
الَكْرميني: ال�سيخ حممد �سيخ احلرم، وُعمدة ال�سلحاء املحرتمني ال�سيخ عبد 
الرحمن ابن املرحوم ال�سيخ عبد الكرمي موؤّذن �سخرة اهلل امل�صفة، وامل�سجد
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الأق�سى ال�صيف، وُقّيد املبلغ املقبو�ص بيد امُلَوّكلني املزبورين عن واجب 
�سابع  يف  املوؤرخة  ِعّية  ال�صَّ احلج  مبوجب  ْلٍف  واأَ وثمانني  اإحدى  �سنة 
ة احلرام ل�سنة 1081هـ/ املقبو�ص بيد امُلَوّكلني املزبورين وذلك  ذي احِلجَّ
غرو�ص   1200 اأ�سدّية،  1000غرو�ص  ال�سبيل  ولطا�سة  ال�صيفة،  لالأجزاء 
بامل�سجد  يوم  ال�سبح يف كل  بعد �سالة  مراد  ال�سلطان  اأجزاء  قراءة  عددية، 
الأق�سى ال�صيف مولنا �سيخ عمر العلمي 12 غر�سا، ً �سيخ اأبو الوفا العلمي 
12 غر�سًا، �سيد م�سطفى بن حممد ابن �سيد �سم�ص الدين 12 غر�سًا، مولنا 
12 غر�سا،  ال�سيخ يو�سف الرملي  12 غر�سًا، مولنا  الدين لطفي  �سّيد �سم�ص 
مولنا ال�سيخ �سالح لطفي 12 غر�سا، مولنا �سيخ عبد الرحمن ابن قا�سي 
ال�سلت 12 غر�سا، مولنا اإبراهيم ابن قا�سي ال�سلت 12 غر�سا، مولنا �سيخ 
و�سيد  الدين  حافظ  �سيخ  مولنا  12غر�سا،  ال�سلت  قا�سي  ابن  القادر  عبد 
يحيى ابن قا�سي ال�سلت 12 غر�سًا، مولنا �سيخ عبد احلي لطفي 12 غر�سا، 
�سيخ  مولنا  12غر�سا،  �صوري  الدين  حافظ  �سيخ  ابن  حممد  �سيخ  مولنا 
يحيى الدين جاعوين عن ح�سن لأبيه �سيخ حممد جاعوين 12غر�سا، مولنا 
عبد الرحمن ابن ال�سيخ نور الدين جاعوين عن والدته 12غر�سا، مولنا �سيخ 
احلق  عبد  �سيخ  عن  ع�سلي  حممد  �سيخ  مولنا  12غر�سا،  العلمي  احلي  عبد 
اخلطيب 12غر�سا، مولنا �سيخ حبيب اهلل ابن ال�سيخ نور اهلل لطفي عن والدته 
12غر�سا، مولنا �سيخ علي الدقاق عن والده �سيخ م�سطفى وعن �سيخ حممد 
الرحمن  12غر�سا، مولنا �سيخ حممد بن �سيخ عبد  اأَفْندي  الدين  بن �سالح 
ظهري عن والده 12غر�سا، �سيخ حممد ريان الدين عن �سيخ �سليمان الرملي 
ابن داوود 12غر�سا، �سيخ هبة اهلل بن �سيخ اأحمد فتياين عن والده12غر�سا، 
العطار عن  اأحمد  ابن  الدين  ابن حبي�ص و�صيكه �سيخ يحيى  �سيخ م�سطفى 
�سيخ على فتياين 12غر�سا، �سيخ يحيى بن حممد موؤقت عن م�سطفى جبلي 
العلمي 12 غر�سا، مولنا �سيخ نور اهلل عن والده �سيخ حممد داودي 12غر�سا 
�سيخ مو�سى غ�سّية عن �سيخ فخر الدين علمي 12غر�سا، �سيخ عبد علمي عن 
�سيخ فخر الدين العلمي 12 غر�سًا، مولنا �سيخ اأبو ال�سعود عن والده واأخويه 
والدهم �سليمان داودي 12غر�سا، �سيخ مو�سى موؤقت عن �سيخ رم�سان عن 
والده �سيخ حممد فتياين 12غر�سا، �سيخ حممد موؤقت عن والده حاج يحيى 
عن خليل ابن خلف دعجي 6 غرو�ص، �سيخ عبد املنعم عن والده �سيخ حممد 
طالحي عن �سيخ مو�سى موؤقت بعرفان 6 غرو�ص، �سيخ عبد الرحمن خليل عن 

�سيخ حممد بن �سيخ علي و�سيخ حممد عفيفي 6 غرو�ص. 
قراءة اأجزاء ربعة املرحوم والده �سلطان در م�سجد اأق�سى �صيف بعد �سالة 

الظهر. 
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مولنا �سيخ زكريا ديري 12غر�سا، مولنا �سيخ كمال الدين ع�سيلي 12غر�سا، 
ال�سافعي  الدين  نور  �سيخ  مولنا  12غر�سا،  ع�سيلي  يو�سف  علي  مولنا 
12غر�سا، �سيخ حممد باب الدين و�سيخ عبد الرحيم وعبد الرحيم والدي عبد 
الرحمن حامد 12غر�سا، مولنا �سيخ يحيى بن قا�سى ال�سلت عن �سيخ ف�سل 
ع�سيلي  اهلل  ف�سل  �سيخ  مولنا  12غر�سا،  عجمي  اللطيف  عبد  �سيخ  عن  اهلل 
بن  ح�سن  �سيخ  بن  ح�سني  �سيخ  مولنا  12غر�سا،  عربي  اهلل  هبة  �سيخ  عن 
�سيخ الإ�سالم 12غر�سا، �سيخ ف�سل اهلل عن �سيخ اأبو الف�سل الدجاين �سيخ اأبو 
ال�سعود بن �سيخ بن �سيخ م�سطفى دجاين، �سيخ اأحمد و�سيخ خليل عن والدهما 
�سيخ �صف الدين 12غر�سا، مولنا �سيخ )...( الدين وال�سيخ كمال الدين عن 
والدهما ال�سيخ جمد اخلليلي 12غر�سا، �سيخ حممد ع�سيلي عن خليل )...( عن 
اإ�سعردي عن )...( حممد عن ولدي  12غر�سا، �سيخ �سالح  عبد احلق خروبي 
�سيخ فخر الدين �صوري 12غر�سا، مولنا �سيخ عبد القادر يحيى 12غر�سا، 
�سيد حممد و�سيد اأبو بكر اأولد �سيد خليل عن والدهما 12غر�سا، �سيخ حممد 
12غر�سا، مولنا  �سيخ يعقوب دجاين  ال�سعود دجاين عن  اأبو  دجاين و�سيخ 
12غر�سا، �سيخ حممود بن  الدين عجمي  �سيخ فتح اهلل عن والده �سيخ جمد 
�سيخ حب اهلل بن �سيخ حممود الديري 12غر�سا، مولنا �سيخ اإبراهيم �صوري 
�صكة �سيد تاج الوفائي عن �سيد حممد بن �سم�ص الدين 12غر�سا، �سيخ خليل 
او�ص  ين  �سيخ م�سطفى  املرحوم12غر�سا،  والده  الدين عن  �سيخ عفيف  بن 
عن خري الدين ابن �سيخ �سالح دّهان12غر�سا، �سيخ عبد ال�سميع ابن عمران 
عن �سيخ داود داودي 12غر�سا، �سيخ خليل مهند�ص عن اأخيه �سيخ اإبراهيم 
12غر�سا، �سيخ حبيب اهلل  عن عبد الرحمن ولدي �سيخ عبد الكرمي لبابيدي 
عن والده �سيخ نور اهلل لطفي بن �سيخ اأبو بكر نابل�سي 12 غر�سًا، �سيخ اأحمد 
ريان الدين عن �سيخ عالء الدين قد�سي 12غر�سا، اأبو اليقني ابن حاج �ساهني 
ال�سالم  عبد  و�سيخ  ديري  زكريا  �سيخ  12غر�سا،  حممد  �سيخ  عن  م�سطفى 
يون�ص عن جمل�ص مفرقات 6 غرو�ص، �سيخ عبد ال�سالم عن والده �سيخ اأحمد 

موؤن�ص عن �سيخ خليل مهند�ص 6 غرو�ص، �سيخ م�سطفى حبي�ص 6غرو�ص. 
قراءة اأجزاء ربعة املرحوم كوجل اأحمد ب�سه در �سخرة م�صفة بعد الع�ص. 

و�سيخ �سالح  �صابي  ابن حممد  الدجيني عن م�سطفى  يو�سف  �سيخ  مولنا 
باب الناظر 12غر�سا، مولنا �سيخ اأبو الوفا العلمي عن �سيخ يو�سف ابن طه 
�سامي 12غر�سا، مولنا �سيخ عمر العلمي عن نقيب اأحمد �صكة �سيخ حممد 
علمي  الدين  بهاء  عن  الدين  م�سلح  بن  مو�سى  عن  الفقيه  علي  عن  عجمي 
موؤقت  حممد  �سيخ  �صكة  دروي�ص  عن  العلمي  عمر  �سيخ  مولنا  12غر�سا، 
12غر�سا، مولنا �سيخ ن�ص ال�سالم العربي 12غر�سا، �سيخ عبد الباقي عن 
والده �سيخ طه معري �صكة �سيخ نور الدين عن والده �سيخ عبد الرزاق غ�سّية 
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12غر�سا، �سيخ  12غر�سا، �سيخ نور اهلل عن والده �سيخ عبد الرحمن غ�سّية 
حممد احلامدي عن والده �سيخ ح�سني حامدي 12غر�سا، �سيخ ح�سني و�سيخ

حممود ابن �سيخ اأحمد داودي عن جنم الدين عن عبد الرحمن عن اأبي ال�ستا 
م�سطفى  �سيخ  بن  علي  �سيخ  12غر�سا  ثوري  علي  �سيخ  مولنا  12غر�سا، 
دقاق عن �سيخ يا�سني بن طه موؤذن 12غر�سا، �سيخ عبد اللطيف ابن �سيخ طه 
عن فراغ �سيخ حممد موؤقت نقيب عن ن�سف اجلزء والن�سف الثاين عن حملول 
لطفي  طه  �سيخ  والده  عن  الدين  فخر  �سيخ  12غر�سا،  م�سطفى  حممد  �سيخ 
12غر�سا، �سيخ حبيب اهلل لطفي عن والده �سيخ نور اهلل عن �سيخ اأحمد بن بدر 
12غر�سا، مولنا �سيخ فخر الدين علمي عن والده �سيخ �سالح  الدين لطفي 
12غر�سا،  اإبراهيم مهند�ص  ال�سفا عن �سيخ  اأبو  اأحمد  12غر�سا، �سيخ  علمي 
اأيتام �سيخ اأحمد بن �سيخ كمال الدين عن تاج الدين �صكة �سيخ ابن تيم ابن 
�سيخ �سليمان )...( 12غر�سا، �سيخ يو�سف ع�سيلي �صكة �سيخ يو�سف ابن �سيخ 
بدر الدين غ�سّية عن حممد بن جمعة هندي عن حممد بن م�سلح 12غر�سا، 
�سيخ حممد عن اأخيه �سيخ علي الف�سية �صكة �سيخ يون�ص عن حممد بن جمعة 
القادر  عبد  �سيخ  والده  عن  ال�سمد  عبد  �سيد  12غر�سا،  م�سلح  بن  عمر  عن 
�صكة ح�سني غ�سّية عن ف�سل اهلل عن والده �سيخ عبد القادر غ�سّية 12غر�سا، 
ابراهم  ال�سلت عن �سيد  ابن قا�سي  �سيد م�سطفى عن والده �سيخ عبد احلق 
القادر  عبد  �سيخ  والدهما  عن  بكري  و�سيخ  لطفي  �سيخ  12غر�سا،  حمادي 
دجاين 12غر�سا ، مولنا �سيخ حممد ع�سلي عن خليل رومي 12غر�سًا، �سيد 
كمال الدين عن اخيه �سيد اإبراهيم بن حممود جلبي عن �سيخ ح�سن الربوي 
اإبراهيم عن والدهما �سيخ حممد دعجي �صكة  12غر�سا، �سيخ خليل و�سيخ 
ع�سّية  �سالح  �سيخ  والدتهما  عن  الدين  �سهاب  اخيه  عن  غ�سّية  تيم  ابن 
12غر�سا، �سيد يحيى بن قا�سي ال�سلت عن �سيخ يحيى فتياين عن �سيخ فخر 
 ، 12غر�سا  ابن علي بايل  الدين  تاج  والده  12غر�سا، على جلبي عن  الدين 
�سيخ عبد القادر بن �سيخ حممد ولدي �سيخ ابن تيم ابن ابي �صيف �صكة 
12غر�سا ، �سيخ حممد بن  ابن تيم وخليل عن والدهما �سيخ حممد دعجي 
ابي بكر م�سعود و�سيخ عبد القادر عن نا�ص الدين �صكة اأحمد بن �سيخ عبد 
القادر موؤقت مفرقات 6 غرو�ص، �سيخ اأبو ال�سعود دجاين �صكة �سيخ حممد 
6 غرو�ص،  الرحمن وحممد بن ح�سن دجاين  الدين وعبد  بن جمعة عن فخر 
اأبي بكر ابن �سعود و�سيخ علد القادر بن �سيخ حممد داودي عن  �سيخ حممد 

جنم الدين وعبد الرحمن )...( 6 غرو�ص. 
خّدام طا�سة ال�سبيل در باب ال�سخرة امل�صفة. 

�سالح  غرو�ص،   5 �سبانة  يحيى  نقيب  غرو�ص،   5 العلمي  عمر  �سيخ  مولنا 
الدين موؤذن و�سّقا 5غرو�ص، �سالح الدين �سّقا واأمري طا�سة 5 غرو�ص، ح�سني 
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املزبورين  اجلماعة  من  واحد  كل  قب�ص  غرو�ص،   9 و�سّقا  طا�سة  ناظر  فواز 
من قراء الأجزاء ال�صيفة وخدام طا�سة ال�سبيل ما هو حتت ا�سمه باحل�صة 
ِعّي ما عدا ال�سيخ �سم�ص الدين ابو اللطف، فاإن معلومه  واملعاينة القب�ص ال�صَّ
ة  ِعّي، فبموجب ذلك ترتب يف ِذمَّ باق حتت يد الوكيلني املزبورين البقاء ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء  ِعّية بالطريق ال�صَّ الوكيلني املزبورين الرباءة ال�صَّ
امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى  ذلك  وثبت م�سمون  كذلك،  ذلك  ت�سادقوا على 
رْيَراً يف ثاين املّحرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ اليه ُثُبْوتًا و�َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 

ح�سور82/ ح1
7 حمّرم 

 /15 1082هـ/ 
1671م  /5

�سبحانه  اليه  الفقرِي  العبِد  مبعرفِة  الدفرُت  هذا  ُكِتَب  احلروِف،  حتريِر  �سبُب 
مبهِرِه  لهما  ُغِفر  ال�صيف  القد�ص  خالفة  املوىل  حممد  ابن  اأحمد  وتعاىل 
ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سيدنا  ِعّي امُلَحرَّ امُلعتاِد باملجل�ص ال�صَّ
العالمة، الُعمدة الفّهامة، افتخار ق�ساة الإ�سالم واملدر�سني الكرام، خال�سة 
ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بِن حممٍد  العلماء الأعالم، حمّرر الأحكام، احلاكِم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، كل واحد من فخر  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
مولنا  واملفتني  اخلطباء  وخال�سة  العلمي،  عمر  الكرام  واملدر�سني  العلماء 
ال�سيخ يو�سف الر�سي وعمدة اخلطباء الفهام مولنا ال�سيخ اأبو الوفا العلمي 
الإ�سالم  ال�سيخ فخر  املرحوم  ابن  ال�سيخ حممد  الكرام مولنا  الأئمة  وعهدة 
ابن  ال�سيد م�سطفى  ال�سادات  �سّيد  ِقَبل  ِعّي  ال�صَّ والوكيل  نف�سه،  الأ�سيل عن 
املرحوم ال�سيد حممد احل�سيني الوفائي، وفخر الأئمة الكرام، مولنا ال�سيخ عبد 
الرحمن ابن املرحوم �سيخ الإ�سالم ال�سيخ يحيى ابن قا�سي ال�سلت، وعهدة 
الأئمة املَكْرمني، مولنا ال�سيخ اإبراهيم ابن قا�سي ال�سلت الأ�سيل، عن نف�سه 
ِعّي عن �سقيقه مولنا ال�سيخ عبد القادر، وفخر املدر�سني ال�سيخ  والوكيل ال�صَّ
ال�سلت،  قا�سي  بن  حافظ  ال�سيخ  ومولنا  اللطفي،  عمر  ال�سيخ  ابن  �سالح 
وعهدة املدر�سني ال�سيخ فتح اهلل الديري بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة عن 
ِقَبل ال�سيخ حممد الع�سيلي، وال�سيخ اإبراهيم ابن املرحوم ال�سيخ حافظ الدين 
ال�صوري بالأ�سالة عن نف�سه، وبالوكالة عن �سقيقه ال�سيخ حممد ال�صوري، 
ومولنا ال�سيخ حمب الدين اجلاعوين، وال�سيخ عبد الرحمن اجلاعوين، وال�سيخ 
ال�سيخ  مولنا  واملعّظمني،  اخلطباء  وفخر  حممد  وال�سيخ  العلمي،  احلي  عبد 
ال�سيخ  ابن  وال�سيخ حممد  الفتياين،  اهلل  ال�سيخ هبة  ومولنا  الظهريي  حممد 
اأبو  ال�سيخ  اأحمد، وال�سيخ مو�سى بن غ�سية، وعهدة الأئمة املعظمني مولنا 
ال�سافعي،  الدين  ال�سيخ نور  الكرام مولنا  الداودي، وفخر املدر�سني  ال�سعود 
الدجاين،  م�سطفى  ال�سيخ  ابن  ال�سعود  اأبو  وال�سيخ  الع�سيلي،  يو�سف  وال�سيخ 
وال�سيخ اأمني الدين وال�سيخ كمال الدين ولدي املرحوم ال�سيخ حممد اخلليلي،
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مو�سى  وال�سيخ  الدجاين،  الف�سل  اأبو  ال�سيخ  املرحوم  ابن  اهلل  ف�سل  وال�سيخ 
القّراء  الديري، وهم  الدين  ال�سيخ عفيف  ابن املرحوم  وال�سيخ خليل  املوؤقت 
وامل�ستحقون بالربعات الثالث اجلديدة امل�ستمر قراءتها يف كل يوم بامل�سجد 
الأق�سى ال�صيف وال�سخرة امل�صفة، منها ربعة املرحوم �سلطان مراد خان 
ربعة  ومنها  ال�صيف،  الأق�سى  بامل�سجد  ال�سبح  �سالة  بعد  قراءتها  م�ستقر 
الوالدة قراءتها كل يوم بعد �سالة الظهر بامل�سجد الأق�سى ال�صيف، ومنها 
ربعة املرحوم كوجك اأحمد ب�سه، وقب�ص كل واحد من امل�ستحقني اأَْعاله وهم 
احلاكم  مولنا  لدى  ال�سادر  ال�صف  بدفرت  اأ�سماوؤهم  امُلّعنيَّ  امل�ستحقون 
ِعّي، امل�سار اإليه من كل واحد من فخر التقياء املَكْرمني، عهدة العلماء  ال�صَّ
املَكْرمني ال�سيخ اإبراهيم ابن فخر امل�سايخ الكرام ال�سيخ حممود �سيخ احلرم 
امل�ستحقان  الكرمي،  عبد  ال�سيخ  املرحوم  ابن  الرحمن  عبد  وال�سيخ  القد�سي، 
ذلك  وقدر  بيدهما،  املكتوب  املبلغ  من  الثالث  الربعات  يف  علوفاتهما 
ة  بِذمَّ يتاأخر  ل  واأنه   )...( واجب  عن  وذلك  عددية  غر�ص  ومائتا  غر�ص  األف 
امُلَوّكلني املزبورين من املبلغ املرقوم حقٌّ مطلقٌّ ملا م�سى من الزمان، واإىل 
ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املرقوم  املبلغ  ذلك  وُبرَِّئْت ذمتهما من  اأْدَناه  تاريخه  يوم 
ِعّي براءة قب�ٍص وا�ستيفاء، ت�سادقوا على ذلك كذلك امل�سادقة  بالطريق ال�صَّ
ِعّي  ِعّية امُلَحرَّرة امّلْرِعّية، وكتب م�سمون ذلك ال�سيد مولنا احلاكم ال�صَّ ال�صَّ
حمّرم  �سابع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  املوىل  نعم  دامت  اإليه  امل�سار 

احلرام ل�سنة اثنتني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: �سيخ ويل، �سيخ نور الدين، �سيخ فتح اهلل، �سيخ على، �سيخ علي، �سيخ 

مو�سى، كاتبه. 

حما�سبة 82/ ح2
�صعّية

اأوائل حمّرم احلرام 
ل�سنة 1082هـ/ 
1671م  /5  /9

فخِر  ابُن  خليل  ح�سنُي  الأعياِن  فخُر   )...( علٌي  اأ�سدرها  �صعّيٌة  حما�سبٌة 
ِعّيِة عن ِقَبِل  الأعيان علي اآغا حم�صبا�سي بالقد�ِص ال�صيِف بالوكالِة ال�صَّ
ِعيِّ على فاطمة بنت عبد اهلل اخلر�سا على ما قب�سه  والِده املزبوِر الو�سي ال�صَّ
ة، وعلى ما �صَفُه يف واجب بع�سها ولوازمها  لها من مالها املرتتب بالِذمَّ
و�سبعني  ثمان  ل�سنة  القعدة  ذي  غّرة  اأولها  و�سهرين،  �سنوات  ثالث  مدة  يف 
واأَْلٍف، واآخرها ختام �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. �سدر ذلك لدى فخر الق�ساة 
ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  امُلَحقِّقني،  العلماء  عهدة  املدر�سني، 

الكرمي عليه نظر اهلل تعاىل اإليه. 
املجموع: 2382، منها 10غرو�ص رهنها لزوجها عبد النبي واملدة املزبورة 
اأَْعاله 70 غر�سًا، على فاطمة املزبورة مبوجب الدفرت امُلَحرَّر يف اأواخر ذي 
يده  املزبورة يف  لفاطمة،  1632 غر�سًا نفقة وك�سوة  1077ه،  �سنة  القعدة 
ثالث �سنوات و�سهرين 75غر�سًا، و�سلّية التح�سيل 9 غرو�ص، حتت يد الو�سي 

املزبور 143 غر�سًا. 
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ة  اأرباب الديون الذي بالِذمَّ
ة خليل بن طه 158 غر�سًا، يهود �سكناج 33 غر�سّا، ن�سارى روم 100  در ِذمَّ

غر�ص. 
الدفرت  هذا  واأَْلٍف، حرر  وثمانني  اثنني  ل�سنة  احلرام  اأوائل حمّرم  رْيَراً يف  حَتْ
خالفة  املويل  حممد  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة 

مبدينة القد�ص ال�صيف غفر لهما مبهره املعتاد. 

83/ ح1

دعوى على 
�صاكة 

مب�سيخة 
ونظر 
على 

اأوقاف 
املغاربة

8حمرم 1082هـ/ 
1671م  /5  /16

اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص  اأّنه  هو  احلروِف،  حتريِر  �سبُب 
تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا قدوِة الق�ساِة واملدر�سني، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني، 
ُه  ِع َخطُّ اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ اأحمد  ِعيِّ املوىل  قني، احلاكِم ال�صَّ ُزبدِة امُلَدقِّ
الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، ادعى احلاّج عربي بن )بيا�ص 
املغربي،  علي  احلاّج  املرحوم  ابن  اأحمد  احلاّج  علي  املغربي  ل(  الأ�سْ يف 
اأّنه كان �صيكًا مع املدعى عليه يف امل�سيخة  وقال يف تقرير دعواه عليه: 
)بيا�ص يف  �سنة  ال�صيف يف  بالقد�ص  املغاربة  ال�سادة  اأوقاف  والنظر على 
ل( واأّن املّدعى عليه املزبور قب�ص جلهة الوقف املزبور بغري معرفته  الأ�سْ
الوقف املرقوم مبلغًا  اأهايل قرية عني كارم)1( اجلارية يف  لزوِم  ِعَداِد  من 
عند  عليها  حا�سب  املزبور  املّدعي  واأن  عددية،  غر�سًا  وت�سعون  ثالثة  قدره 
عزله من امل�سيخة والنظر، ودفعها جلهة الوقف املزبور للناظر على الوقف 
بها،  املزبور، وطالبه  املّدعي عليه  ة  بِذمَّ له  بعده من ماله، وبقيت  املزبور 
و�ساأل �سوؤاله عن ذلك، �سئل، فاأجاَب باأّنه مّلا كان �صيكًا معه يف ذلك قب�ص 
ذلك  وبعد  املرقومة،  ال�سنة  يف  املرقوم  املبلغ  املزبورة  القرية  اأهايل  من 
حتا�سب مع املّدعي املزبور على جميع مقبو�ساته من اأهايل القرية املزبورة 
قلمه،  وب�سبط  املزبور  الوقف  كاتب  املزبور، مبعرفة  الوقف  وغريهم جلهة 
وبح�سور امل�ستحقني يف الوقف املرقوم، فكان اآخر ما تاأّخر بذمته من جميع 
ون�سف  غرو�ص  اأربعة  املزبور  الوقف  جلهة  املزبورة  ال�سنة  يف  مقبو�ساته 
غر�ص، فلم ي�سّدقه املدعي املزبور على ذلك، وطلب منه بّينة ت�سهد له بذلك، 
فاأح�ص كل واحد من فخر ال�ساحلني ال�سيخ علي ابن املرحوم ال�سيخ ح�سن 
القلق�سندي كاتب وقف ال�سادة املغاربة املزبورين واحلاّج �سالح بن �سعيد 
ِعّي باأّن احلاّج عربي املزبور مّلا كان �صيكًا  املغريي، و�سهدا ال�ست�سهاد ال�صَّ
املغاربة  ال�سادة  وقف  على  وامل�سيخة  النظر،  يف  املزبور  اأحمد  احلاّج  مع 
املزبورة  القرية  اأهايل  من  مقبو�ساته  على جميع  معه  املزبورين، حتا�سب 

وغريهم جلهة الوقف املزبور مبعرفتهما وبح�سورهما، فكان اآخر ما تاأّخر 

)1( عين كارم: قرية تقع غرب القدس؛ تحدها قرية القسطل وسطاف من الجهة الجنوبية. شراب، محمد. معجم بلدان 
فلسطين، ص561.
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يف  مقبو�ساته  جميع  من  املرقوم  الوقف  جلهة  املزبور  اأحمد  احلاّج  ة  بِذمَّ
بوجه  �سهادة �سحيحة �صعّية  اأربعة غرو�ص ون�سف غر�ص  املزبورة  ال�سنة 
، فقبلت �سهادتهما بذلك  املّدعي املزبور، فلم يثبت يف �سهادتهما دافٌع �َصِْعيٌّ
ِعّي امُل�سار اإليه  ًا. ومّلا ثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ قبوًل �َصْ
ًا منع املدَّعي من التعّر�ص للمّدعى عليه املرقوم ب�سبب ذلك بغري  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
رْيَراً يف ثامن حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ وجٍه �صعّي منعًا �َصْ

واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ 

خليل، احلاّج �ساهني الرتجمان، كاتبه.

ح2
�صاء 

حاكورة 
بباب حطة

 1082 4 حمّرم 
هـ/ 12/ 5/ 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة،  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة،  �سحيحٌة  حّجٌة  هذه 
ال�صيفة، مبحرو�سة  النرّية  الطريقة  الغّراء، وحمفل  ال�صيعة  وحتّرَر مبجل�ِص 
القد�ص ال�صيف، واملعبد العلّي امُلنيف، اأَجلَُّه اهلل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا 
احلاكم  قني،  امُلَدقِّ ُزبدة  امُلَحقِّقني،  العلماِء  عمدِة  واملدر�سني،  الق�ساِة  قدوِة 
ه الكرمي باأعايل نظريه،  ع َخطُّ ِعّي، املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد، امُلَوقَّ ال�صَّ
دامت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى كل واحد من احلاّج رم�سان بن حممد ال�سهري 
نف�سه،  عن  بالأ�سالة  الأّول  فامل�سرتي  يو�سف،  بن  و�سعبان  الر�سامة،  بابن 
يو�سف  يتيمي  و�ساهني،  خليل  على  ِعّية  ال�صَّ بالو�ساية  الثاين  وامل�سرتي 
القا�صين عن درجة البلوغ، ومبال الأ�سيل املزبور، والقا�صين املزبورين 
من  املزبورين  للقا�صين  وامل�سلحة  احلظ  من  ذلك  يف  ومبا  بينهم  �سوّية 
�سقيقته  ِقَبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  احلاّلق  القادر  عبد  الأو�ستة  ابن  حممد 
فاطمة الثابت وكالته عنها يف البيع الآتي ذكره بالثمن الذي �سيعنّي فيه، 
ويف العرتاف ِبَقْب�سه ب�سهادة كل واحد من �سقيقها �سالح، وجارها �سحادة 
ًا، فباعهما الأ�سيل والقا�صان  ِعيَّ بن اإبراهيم الرملّي العارفنْي بها ُثُبْوتًا �َصْ
�سوّية بينهم ما هو للموكلة املزبورة وجاٍر يف ملكها ومنتقل اإليها بالإرث 
ة  ِعّي من زوجها احلاّج عي�سى بن حمودة النابل�سي، وذلك جميع احُل�سَّ ال�صَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع  ُبع �ستة قراريط من اأ�سْ ال�سائعة َوَقْدُرها الرُّ
احلاكورة اأر�سًا وغرا�سًا، الكائنة بالقد�ص ال�صيف، مبحلة باب ُحطة امُل�ْسَتِملة 
ومنافع،  الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمعد  و�سهريج  رمان،  �سجرة  وعلى  بيت  على 
افذ وفيه الباب، و�صقًا  ومرافق، وحقوق �صعّية، ويحدها: ِقبلًة طريق غري نَّ
دار ال�سيخ طه اللُّطفي قدميًا والآن بيد ابن الر�سامة، و�سماًل زقاق غري النَّافذ، 
ُبع �ستة  ة ال�سائعة َوَقْدُرها الرُّ وغربًا دار عائ�سة زوجة ابن نوح، وجميع احُل�سَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع الغرا�ص التني، والزيتون  قراريط من اأ�سْ
ة  ارة بظاهر مدينة القد�ص ال�صيف، ونظري احُل�سَّ القائم اأ�سوله باأر�ص ال�صَّ
املزبورة من العري�سة اجلدار، واملغارة الكائنتني باأر�ص الغرا�ص املزبورة
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اأربعة قراريط ون�سف  الغرا�ص املزبور بحق  �صكة امل�سرتين املزبورين يف 
ِقْبلة  املزبور  الغرا�ص  وَيُحدُّ  الباقي،  بحق  املزبورة  احلاكورة  ويف  قرياط، 
َكْرم  و�سماًل  ال�سالك،  الطريق  و�صقًا  ُكُهم،  ُي�ْصِ ومن  �سندة  اأولد  بيد  اخلّلة 
النابل�سي بجميع حقوق  الدين  اجّلدي، وغربًا وَعٌر بيد عز  الدين  وّراث عالء 
اإليه،  وُن�سب  به،  ُعرف  وما  ومرافقه  ومنافعه،  وُجدره،  وطرقه،  كّله،  ذلك 
ِعّي النايف للجهالة  وبكّل حّق هو بذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهم العلم ال�صَّ
�صعًا، بثمن قدُره ع�صة غرو�ص َيْعِدل كّل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صّية 
ثمنًا حال مقبو�ص بيد البائعة املزبورة باعرتاف وكيلها املزبور العرتاف 
الثمن  جميع  من  املزبورين  امل�سرتين  ُة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ِعّي،  ال�صَّ
ِعّية براءة قب�ٍص  ِعّية، بالطريقة ال�صَّ املرقوم، ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهم يف ذلك، باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي، 
ِعّية،  حيحنْي �صعينْي بعد الروؤَْية، واملعرفة، واملعاقدة ال�صَّ وت�سّلم وت�سليم �سَ
وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهم،  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفّرق 
م�سمون  وثبت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا  �صعًا،  يجب  حيث  لزم  ف�سمانة 
ُثُبْوتًا  النَِّعم عليه  اإليه خلَّد اهلل  ِعّي امل�سار  ذلك كّله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف رابع حمرم احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  الثوري،  على  ال�سيخ  الدقاق،  على  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ خليل اخلالدي احلاّج �ساهني الرتجمان، كاتبه. 

زواج83/ ح3
 1802 5حمّرم 
هـ/ 13/ 5/ 

1671م

اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الإ�سالِم احلاكِم  لدى مولنا �سيِدنا فخِر ق�ساِة 
ه الكرمي باأعايل نظريه، دام اأَْعاله تزّوج الرجل املدعو  ع َخطُّ ابِن حممد امُلَوقَّ
بنت  خديجة  مبخطوبته  حممد  �سالح  احلاّج  املرحوم  بن  خليل  باحلاّج 
اهلل  بركة  اأ�سدقها على  ِعّية،  ال�صَّ املوانع  اخلالية عن  البالغ  املغربي  ح�سن 
تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا 
وثالثون  خم�سة  ذلك  من  لها  احلال  عددية،  غر�سًا  و�ستون  خم�سة  جملته 
ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  غر�سًا مقبو�سة 
الفراق مبوت  اإىل  لها عليه  بعد احلال وقدره ثالثون غر�سًا موؤجلة  والباقي 
�سقيقها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها  ًا،  ِعيَّ �َصْ تاأجياًل  بائن  طالق  اأو 
حممد بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها وذلك بعد العرتاف ِبَقْب�ص معجل 
ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج ا�سحق بن داوود بك وح�سن بن 
ًا مقبوًل من  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ كرمي الهويل العارفني بها 
رْيَراً يف خام�ص حمّرم احلرام من �سهور  ًا حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ اأبو ال�سعود، كاتبه. 
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دفرت ح�ص 84/ ح1
اإرث

 1082 6 حمرم 
هـ/ 14/ 5/ 

1671م

الأمراِء  اأمرِي  املرحوِم  عن  املخّلفِة  والأ�سباَب  النحا�ِص،  مبيَع  يت�سمُن  دفرٌت 
َدُه  تغمَّ كان  ال�سامي،  احلاّج  اأمرِي  ب�سه  ع�ساف  الفخاِم  الكرباِء  كبرِي  الكراِم، 
اإىل رحمة اهلل تعاىل مبدينة قونية  اهلل تعاىل بالرحمة والر�سوان، املتوفى 
ال�ست  امُلحّجبات،  اإكليلة  ِعّي يف زوجته فخر املخدرات،  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص 
املت�ّصف  ب�سه  ح�سن  ح�صة  الكرام،  الأمراء  اأمري  املرحوم  بنت  خامُن  لل 
والدّرة  امل�سونة  ال�ست  والر�سوان، ويف  الرحمة  ّغّزَة ها�سم كان عليه  بلواء 
درجة  القا�ص عن  اإليه،  امُل�سار  ب�سه  ع�ّساف  بنت  منور خامُن  ماه  املكنونة 
فخر  وكيله  يد  حتت  الرملة  مبدينة  كانت  التي  املزبورة  والأ�سباب  البلوغ 
اأْقرانه رجب اآغا بن عبد اهلل، واأح�صها اإىل القد�ص ال�صيف )...( مبعرفة فخر 
الق�ساة  ِقَبل فخر  ًا من  ِعيَّ يًا �َصْ اآغا املن�سوب، و�سّ الأعيان والأماثل حممد 
مبوجب  ال�سام،  بدم�سق  الع�سكري  الق�ّسام  البكري  ابن  اأَفْندي  اأحمد  واحلّكام 
ُحجة �صعّية موؤرخة يف تا�سع ع�ص ذي القعدة احلرام من �سهور �سنة اإحدى 
وثمانني واأَْلٍف على ماه منور خامُن املزبورة، ومبعرفة فخر الأعيان �ساهني 
ِعّي ِقَبل لل خان خامُن الزوجة املزبورة الثابت  اآغا ابن عبد اهلل الوكيل ال�صَّ
وكالته عنها، مبوجب حجة �صعّية �سابقة على تاريخه اأْدَناه، وذلك بح�سور 
حممد  اأْقرانه  وفخر  بهرام،  ابن  بلوكبا�سي  جورجي  ح�سني  الأعيان  فخر 
التلكي، وم�سطفى ب�سه، وفخر  اأْقرانه حممد ب�سه ابن  ب�سه ابن بهرام، وفخر 
الكاملني ال�سيخ عبد الرحمن ابن ال�سيخ زين الدين النابل�سي، وفخر ال�سادات 
ب�سه  ع�ّساف  مرتوكات  على  الديون  اأرباب  من  وهم   )...( ابن  يو�سف  ال�سيد 
العلماء  الأنام، عمدة  الإ�سالم، وفخر ولة  اإليه، �سدر ذلك لدى �سيخ  امُل�سار 

ه الكرمي عليه، دامت نعم املوىل. ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ الأعالم، احلاكم ال�صَّ

عليه، ونظر اهلل بعني عنايته اإليه. 
 5 ثمن  عدد5  اأرمني  نحا�ص  �سحن  غر�سًا،   13 ثمن   4 عدد  نحا�ص  �سينية 
غرو�ص، �سحون نحا�ص اأرمني عدد5 ثمن 7 غرو�ص، �سحن نحا�ص باكواب 
دب�سّية  غرو�ص،   7 باكواب  نحا�ص  �سحون  �سفرة  غر�سًا،   82 ثمن  عدد5 
تنجرة  10 غرو�ص،  ثمن  11 غر�سًا، حلة نحا�ص كبرية بحلق  كبار  و�سحن 
اإبريق قهوة  11 غر�سًا،  3 ثمن  3 غرو�ص ومغرفة نحا�ص عدد  نحا�ص وغطا 
نحا�ص عدد 3 ثمن 4 غرو�ص، دب�سّية 3 غرو�ص، حلة نحا�ص كبري بحلق ثمن 
13 غر�سًا، �سفرة �سحون نحا�ص  7 ثمن  �سدر نحا�ص كبري عدد  8 غرو�ص، 
نحا�ص  وابريق  ط�ست  غرو�ص،   5 باكواب  �سحون  �سفرة  غر�سًا،   5 باأكواب 
2 غر�ص، طوي  3 غرو�ص، و�سواين  بغطاء  نحا�ص �سفر  3 غرو�ص، طا�سات 
وبكرج  اإبريق  غر�سًا،   11 جزائرية  بارودة  غرو�ص،   7 ثمن  عدد3  نحا�ص 
نحا�ص 3 غرو�ص، �سدر نحا�ص و�سينية نحا�ص عدد3 ثمن 7 غرو�ص، م�سفاة 

نحا�ص ثمن 5 غرو�ص، لكن نحا�ص واإبريق ثمن 9 غرو�ص، �سيف بغمده ثمن
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18 غر�سًا، مطبقّية نحا�ص بغطا ثمن 3 غرو�ص، مطبقّية نحا�ص و�سطل ثمن 
�سغرية  و�سينية  نحا�ص  كبري  كعب   ،12 ثمن   6 عدد  �سحون  اأكواب   ،82
عة  عدد 3 ثمن 3 غر�سًا، جلد منر عدد5 ثمن 6 غرو�ص، قنامات خممل مر�سّ
 2 �سمعدان نحا�ص عدد   ،32 70 غر�سًا، منقل حديد ثمن  بف�سة عدد3 ثمن 
�سطار  طرب   ،3 عدد   )...( �سيخ   ،40 ثمن  عدد3  غدارة  �سيف  غرو�ص،   5 ثمن 
عدد4 ثمن 162، �سمعدان ثمن 30، �سقفات نحا�ص اأ�سفر لأجل رو�ص البيارق 
عدد 10 ثمن 3 غرو�ص، �سندوق بي�ص مطّعم �سعب عدد 3 ثمن 30 غر�سًا، 
�صج مطّعم بف�سة معرق ثمن 38 غر�سًا، بردة عدد 3 ثمن 34 غر�سًا، ف�سار 
حديد 13 غر�سًا، ف�سار حديد 8 غرو�ص، طوخ نحا�ص عدد 3، قاي�ص جلد عدد5 

ثمن 10، املجموع 4932 
ر�سم ق�سمة 450، خرج ق�سمة 180، خرج و�ساية للق�ّسام الع�سكري بدم�سق 
ال�سام 30، علوفة الو�سي املزبور عن مدة 14 يوم 32، اأجرة دللني 7، اأجرة 

دكان 15، اإح�سارية 10، اأجرة حمل اأ�سباب 3، اإر�سالّية 5، اإر�سالّية 2. 
منها بيد ح�سني بلوكبا�سي املزبور اأَْعاله 218/ 20، ومنها بيد ال�سيخ عبد 
الرحمن املزبور النابل�سي 55/ 9، ومنها بيد املزبورة )...( ، ومنها بيد حممد 

ب�سه ابن التلكي 47/ 8، ومنها باقية حتت يد الو�سي املزبور 4/ 3. 
مبعرفة  ُحرِّر  واأَْلٍف،  وثمانني  اثنني  ل�سنة  احلرام  حمّرم  �ساد�ص  يف  رْيَراً  حَتْ
الفقري اإليه تعاىل اأحمد بن حممد املوىل خالفة بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما 

مبهره امُلعتاد. 

85/ ح1
�صاء دار 
يف مدينة 

الرملة

6 حمرم احلرام 
 /14 1082 هـ/ 

1671م  /5

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العايل املنيِف اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيدنا ومولنا 
ِعيِّ املوىل  قني، احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد،  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه. ا�سرتى كل واحٍد من فخر الأماثل والأعيان ح�سني بلوكبا�سي ابن 
ِعّي عن ِقَبل ذات احلجاب  املرحوم بهرام ب�سه الأ�سيل عن نف�سه، والوكيل ال�صَّ
كبري  الكرام،  الأمراء  اأمري  املرحوم  بنت  خامُن  لل  املنيع،  وال�سرت  الرفيع، 
الكرباء الفخام ح�سني ب�سه، الثابت وكالته عنها يف ال�صاء واملقا�سة، الآتي 
ِعّي  ذكره فيه مبوجب حجة �صعّية ثابتة امل�سمون لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
امُل�سار اليه، ومن فخر الأفا�سل عبد الرحمن جلبي ابن املرحوم ال�سيخ زين 
الثابت  الدم�سقي،  العيطة  ال�سيد حممد  اأخيه  ِقَبل  ِعّي، عن  ال�صَّ الوكيل  الدين 
ِعّي، ويف فخر اأْقرانه حممد ب�سه ابن املرحوم وكالته عنه مبوجب ال�سجل ال�صَّ
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ِعّي عن ِقَبل زوجته  على بلوكبا�سي التلكي الأ�سيل عن نف�سه، الوكيل ال�صَّ
خديجة خاتون، وولدها خليل الثابت وكالته عنهما مبوجب ال�سجل املحفوظ، 
وامُلَوّكلني  املزبورين  الء  الأ�سْ ومبال  جلبي،  الدين  �سعد  اأْقرانه  فخر  ومن 
املرقومني، دون مال غريهم من فخر الأماجد والأعيان حممد جورجي ابن 
املرحوم  يتيمة  خامُن،  منور  ماه  على  ِعّي  ال�صَّ الو�سي  م�سطفى،  املرحوم 
فروخ  بابن  ال�سهري  ب�سه،  ع�ّساف  الفخام  الكرباء  ظهري  الكرام،  الأمراء  فخر 
املرموقني  وامُلَوّكلني  املزبورين  لالأ�سالء  ثبت  ما  وفاء  يف  فباعهم  ب�سه 
القد�ص  مبحكمة  املحفوظ  بال�سجل  امل�سطورة  الثابتة  ِعّية  ال�صَّ الديون  عن 
ة املرحوم ع�ّساف ب�سه امُل�سار اليه وعلى مرتوكاته )...( ويده  ال�صيف، بِذمَّ
وا�سعة على ذلك باقية م�ستمرة م�ستقرة دون امُلعار�ص وامُلنازع له يف ذلك 
ِعّي، وذلك جميع الدار القائمة البناء مبدينة  اإىل حني �سدور هذا التبليغ ال�صَّ
ل( امُل�ْسَتِملة على علو و�سفل،  َحلَّة )بيا�ص يف الأ�سْ رملة فل�سطني، الكائنة مِبَ
ومنافع، ومرافق، وبيوت، وخرابات، و�ساحات و�سهريج ماء ُمعّد جلمع ماء 
الأ�ستية، وحقوق �صعّية ويحدها بتمامها وكمالها مع ما ا�ستملت عليه من 
ال�سالك  الطريق  و�صقًا  الباب،  وفيه  ال�سالك  الطريق  ِقبلة  ِعّية  ال�صَّ احلقوق 
الأمراء  اأمري  اأن�ساأها  التي  امل�سبغة  وغربًا  ال�سالك،  الطريق  و�سماًل  اأي�سًا، 
الكرام، ابن الكرباء الفهام مو�سى ب�سه، وجميع اأقبية طواحني املاء الكائنات 
امُل�ْسَتِملة  العوجا  طواحني  حملهم  يف  املعروفات  نابلو�ص  جبل  بناحية 
الأقبية املزبورة على �ستة اأحجار كبار منها اثنان عاطالن، والباقية دائرة 
مع ا�ستحقاق جريان املاء يف النهر الكائن هناك ولها �سهرة يف حمّلها تغني 
عن الو�سف والتحديد، وجميع احلمام القائم البناء مبدينة الرملة املزبورة 
واأحوا�ص ومنافع،  واأر�ص،  وبّراين،  امُل�ْسَتِمل على جّواين   )...( َحلَّة  مِبَ الكائن 
ومرافق، وحقوق �صعّية مع البيارة املعّدة للحمام املزبور، ويحّده قبلة دار 
وفيه  ال�سالك  الطريق  وتامه  الدين،  خري  الإ�سالم  �سيخ  املرحوم  وّراث  بيد 
ال�سالك وتامه دار  القباين، و�سماًل الطريق  ال�سيخ ح�سن  الباب، و�صقًا دار 
القائمة  البّيارة  وجميع  ال�سالك،  الطريق  وغربًا  النوري،  الن�صاين  �سالح 
البناء مبدينة الرملة املزبورة املعروفة بالفرو�سية مع منافع اأر�ص الب�ستان 
البيمار�ستان،  وقف  يف  املزبور  الب�ستان،  باأر�ص  اجلارية  للزراعة،  املعدِّ 
الكائن هناك املحّكرة يف كل �سنة بخم�سة غرو�ص جلهة الوقف البيمار�ستان، 
ال�سالك  الطريق  و�صقًا  املزبور،  البيمار�ستان  وقف  اأر�ص  ِقبلة  ذلك  ويحد 
َكْرم بيد  ا�سحق، وغربًا  ابي  ابن  بّيارة بيد وّراث خليل  الباب، و�سماًل  وفيه 
مولنا �سيخ الوقت ال�سيخ حممد ال�سعودي القر�سي، وجميع الأربعة فدادين)1( 

البَقر والبهيمة مع �سككها واآلتها املعلومة عندهم، امل�ستقرة بقرية دير

)1( فدان: زوج من فحول البقر كانت تحرث األرض.
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�ستة ع�ص  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ الرينة)2(، وجميع  قرية  تابع  نعمان)1( 
مبدينة  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطًا  ع�ص  اأربعة  ل  اأ�سْ من  قرياطًا 
َحلَّة )...( امُل�ْسَتِملة على ثالثة بيوت و�سهريج ماء  الرملة املذكورة الكائنة مِبَ
واإيوان، ومنافع، ومرافق وحقوق �صعّية �صكة خامُن خاتون بنت املرحوم 
مرّوح ب�سه بحق الباقي املعروفة بدار اجلاوي�ص، ويحدها ِقبلة الطريق ال�سالك 
املرقومة،  الدار  و�سماًل  اأَْعاله،  املذكورة  الكبرية  الدار  و�صقًا  الباب،  وفيه 
ع�ص  �ستة  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ وجميع  فن�سقو�ص،  اإبراهيم  دار  وغربًا 
ب�سه  ع�ّساف  املرحوم  اأن�ساأه  الذي  واّللوز  الزيتون،  غرا�ص  قرياطًا من جميع 
ظاهر مدينة الرملة، ويحده ِقبلة اأر�ص ن�سف، و�صقًا َكْرم بيد وّراث املرحوم 
خري الدين، و�سماًل َكْرم مولنا �سيخ الإ�سالم ال�سيخ حممد الأ�سعري، وغربًا 
َكْرم بيد اإبراهيم الدمياطي بجميع حقوق ذلك كّله، وطرقه، وُجدره، ومنافعه، 
ومرافقه، وما ُعرف به، وُن�سب اإليه، وبكّل حّق هو لذلك �صعًا، املعلوم ذلك 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره من الغرو�ص الف�سّية  عندهم العلم ال�صَّ
قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عن  عددّية  غر�ص  وماية  غر�ص  اآلف  ثمانية 
ل فيه، فمن ذلك ما ا�سرتاه ح�سني بلوكبا�سي اأ�سالة عن  م�صية على ما ُيف�سّ
نف�سه، ووكالة عن لل خامُن امُل�سار اإليها �سوّية، بينهما ثلثا املبيع املرقوم 
فيه،  ل  ُيف�سّ واأربعمائة غر�ص، على ما  اآلف غر�ص  بثمن قدره خم�سة  اأَْعاله 
األفا غر�ص ثنتان وثمامنائة  فمن ذلك ما هو ثمن ثلثا الطواحني املزبورات 
الدار  غر�ص و�ستة و�ستون غر�سًا وع�صون قطعة م�صية، وما هو ثمن ثلثا 
وما  م�صّية،  قطعة  وع�صون  غر�سا  و�ستون  وثالثة  غر�ص  مائتا  املزبورة 
اآلتها مائتا غر�ص ثلثان، وما هو  هو ثمن ثلثا الفدانني البَقر والبهيمة مع 
نظري  مع  جاوي�ص  بدار  املعروفة  الدار  يف  قرياط  وُثُلث  قراريط  ع�صة  ثمن 
ة املزبورة من الغرا�ص الزيتون، واللوز املزبورين اأربعمائة غر�ص  ثمن احُل�سَّ
وثالثة وثالثني غر�سًا عددّية. وما ا�سرتاه حممد بن التلكي اأ�سالة عن نف�سه 
وقرياطان  الكامل  يف  قراريط  اأربعة  بينهم  املزبورين  موكليه  عن  ووكالة 
األف غر�ص وثلثمائة غر�ص  ال�ستة ع�ص قرياطًا، بثمن قدره  وُثُلث قرياط من 
ال�سيد  اأخيه  بالوكالة عن  يو�سف  ال�سيد  ا�سرتاه  وخم�سون غر�سًا عددّية، وما 
حممد وعبد الرحمن جلبي الوكيل عن عمه ابي بكر جلبي �سوّية بينهما يف 
قدره  بثمن  قرياط  وُثُلث  قرياط  قرياطًا  ع�ص  ال�ستة  ويف  قرياطان،  الكامل 

�ستماية غر�ص وخم�سة و�سبعون غر�سًا عددّية. قا�س�ص البائع املزبور حممد

)1( دير نعمان لم أقف على موقع القرية بالتحديد
)2( قرية الرينة: قرية تقع على بعد خمسة أكيال شمالي شرق الناصرة؛ يرجح أن اسمها مأخوذ من راني القرية الرومانية 

التي كانت محل القرية الحالية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص426.
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اآغا الو�سي املرقوم امل�سرتين بالثمن املزبور من نظري ما ثبت لهم من الديون 
ة ع�ّساف ب�سه مبوجب حجج �صعّية �سابقة على تاريخه اأْدَناه  ِعّية بِذمَّ ال�صَّ
ع�ّساف  املتوفى  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  �صعّية،  مقا�س�سة  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ة امل�سرتين املزبورين من  ب�سه من الدين املقا�س�ص به املرقوم، وُبرَِّئْت ِذمَّ
ِعّية بالطريق براءة مقا�س�سة  الثمن املرقوم، ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهم يف ذلك باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي، 
ِعّية،  وت�سّلٍم وت�سليٍم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية، واملعرفة، واملعاقدة ال�صَّ
والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف ذلك من درك ف�سمانه 
لزم حيث يجب �صعًا، وذلك بعد اأن ح�ص كل واحد من علي واأخيه م�سطفى 
اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأخربا  الدللني  جاوي�ص  حممد  ولدي 
ومواطن  الرغبات  حمل  يف  املزبورة  الأماكن  على  النداء  اأ�سهرا  باأنهما 
الزيارات مدة ع�صة اأيام، فلم يوجد من يرغب ب�صائهما بالثمن املزبور �سوى 
امل�سرتين املزبورين، اإخباراً مرعيًا ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون 
رْيَراً يف �ساد�ص  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

حمّرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا 
مو�سى،  ال�سيخ  مولنا  الديري،  علي  ال�سيخ  مولنا  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ 

ال�سيخ خليل، احلاّج �سعود، كاتبه. 

دعوى على 86/ ح1
دراهم

 1082 8 حمرم 
هـ/ 13/ 5/ 

1671م

ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص 
احلاكم  قني،  امُلَدقِّ ُزبدة  امُلَحقِّقنّي  العلماء  ُعمدة  واملدّر�سني،  الق�ساِة  فخِر 
نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
ال�سهري  بيك  اأحمد  املرحوم  ابن  ح�سني  عى  ادَّ مّلا  ومعاليه،  ف�سائله  دامت 
را�سية خاتون  ال�ست  �سقيقته  اأُخته  ِقبل  ِعّية عن  ال�صَّ بالوكالة  �سموم  بابن 
فيه  بيانها  الآتي  الدعوى  يف  عنها  وكالته  الثابت  املزبور  بيك  اأحمد  بنت 
والت�سديق والإ�سهاد )...( ب�سهادة كل واحد من �سقيقها حممد بيك املزبور، 
ًا  ِعيَّ وابن عّمها يحيى بيك بن عبد الرحمن ابن �سموم العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ
باملجل�ص  معه  احلا�ص  اليهودي  النا�سك  ولد  �سعبان  املدعو  اليهودي  على 
ِعّي وقال يف تقرير دعواه عليه اأن اأخاه علي اآغا ابن اأحمد بيك املزبور  ال�صَّ
اأخذ لأخته  اأْدَناه  تاريخه  التاريخ على  �سابقاِت  �سنوات  كان من مدة ثمان 
املدعى  يد  حتت  ورهنه   )...( بف�سة  مطرزاً  بغداديًا  مقفراً  املزبورة  موكلته 
عليه املزبور على دارهم ا�ستدانها منه وهو باٍق حتت يده، وطالبه باإح�ساره، 

و�ساأل �سوؤاله عن ذلك و�سئل، فاأجاَب باأن علي اآغا املزبور كان ا�ستدان منه
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مطرزاً  بغداديًا  جودلّيًا  يده  حتت  ورهن  غر�سًا  واأربعون  ثالثة  قدره  مبلغًا 
بف�سة ثم ادعى على علي اآغا املزبور باملبلغ املزبور وا�سرتى منه اجلوديل 
ع�صين  منه  وقب�ص  بذلك  له  مما  بذلك،  وقا�س�سه  غر�سًا  بع�صين  املرقوم 
غر�سًا بقية دينه املزبور كل ذلك مبوجب حجة �صعّية موؤرخة يف رابع ع�ص 
ة احلرام ل�سنة اثنتني و�سبعني واأَْلٍف متّوجة باإم�ساء فخر الق�ساة  ذي احِلجَّ
والنواب اأحمد اأَفْندي وخمتومة بختمه، ول ي�سّدقه املدعي املزبور على ذلك، 
الو�سي  بيك  ح�سني  اأْدَناه  تاريخه  يوم  ح�ص   )...( اجلوديل  باإح�سار  واأمر 
ة املزبورة التي بيد اليهودي املدعى عليه  املزبور، و�سّدق على م�سمون احِلجَّ
ِقبل املدعى عليه املرقوم  اأن لحق ملوكلته املزبورة  املرقوم، واأ�ْسَهد عليه 
ِعّي امُل�سار اإليه  ًا، وثبت مب�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ ت�سديقًا �َصْ
رْيَراً يف ثامن حمّرم احلرام من �سهور �سنة  ًا حَتْ ِعيَّ خلَّد اهلل عليه النَِّعم ُثُبْوتًا �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ على، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه.

ح�ص اإرث86/ ح2
10حمرم1082 

هـ/ 18/ 5/ 
1671م

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعّي  قني، احلاكم ال�صَّ الق�ساِة واملدّر�سني، ُعمدة العلماء امُلَحقِّقنّي ُزبدة امُلَدقِّ
دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
ة احلاّج حممد الق�سريي للحاج حممد �سالح  ف�سائله ومعاليه، مّلا كان بِذمَّ
ل  ال�ساحب مبلغًا قدره �ستمائة غر�ص واثنا ع�ص غر�سًا عددّية على ما ُيف�سّ
فيه، فمن ذلك ما ثمن �سابون ثالثمائة غر�ص واثنان وت�سعون غر�سًا وُثلثا 
ِعّية ماية غر�ص و�ستة و�ستون غر�ًص وُثلثا  غر�ص، ماهو بطريق الوديعة ال�صَّ
غر�ص )...( خم�سة اآلف قطعة م�صية وع�صون �سلطانيًا �صيفًا عنها بح�ساب 
اجلملة  طبق  وهي  غر�ص،  وُثلث  غر�سًا  وخم�سون  ثالثة  العددية  الغرو�ص 
ِعّي  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص  املرقوم  �سالح  بن  حممد  احلاّج  مات  ثم  املزبورة، 
يف زوجته ال�ست َعْلية بنت ال�سيخ عبد اللطيف العلمي، ويف ولديه منها حممد 
تاريخه  يوم  ًا، ح�ص  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  البلوغ  درجة  القا�صين عن  وعو�ص 
اأْدَناه كل واحد من احلاّج حممد الق�سريي، واخلواجه فخر الدين ابن املرحوم 
ِعّي على اليتيمني املزبورين، والوكيل  اخلواجه �سالح ال�ساحب الو�سي ال�صَّ
ِعّي عن الزوجة، وقب�ص من احلاّج الق�سريي جميع املبلغ املزبور وقدره  ال�صَّ
القب�ص  واملعاينة  باحل�صة  غر�ص  وُثلثا  غر�سًا  ع�ص  واثنا  غر�ص  �ستمائة 
حق  املرقوم  املبلغ  من  الق�سريي  حممد  احلاّج  ة  بِذمَّ يتاأخر  ول  ِعّي،  ال�صَّ
مطلقًا، واأ�ْسَهد اخلواجة فخر الدين املزبور باأنه ل تبق ت�ستحق ول ت�ستوجب 
امُلَوّكلة املزبورة والقا�صان املزبوران من املبلغ املقبو�ص املزبور اأَْعاله
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حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول ف�سة ول رهنًا ول حقًا مطلقًا من املبلغ 
اأْدَناه، ت�سادقا على ذلك  املرقوم، ومِلا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه 
ِعّي امُل�سار اإليه دامت نعم  كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
وثماين  اثنني  ل�سنة  احلرام  رْيَراً يف ع�صة حمّرم  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه،  اهلل 

واأَْلٍف. 
�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين اأَفْندي، ال�سيخ علي، كاتبه. 

حما�سبة 86/ ح3
د. ن�صعية

هذه حما�سبة �صعّية �سدرت بني كل واحد من فخر ال�ساحلني ال�سيخ خليل 
حممد  علي  ِعّي  ال�صَّ الو�سي   )...( حممد  ال�سيخ  الأتقياء  قدوة  املرحوم  ابن 
اأْقرانه م�سطفى جلبي ابن  اإبراهيم م�سيم�ص، وبني فخر  وعلي يتيمي احلاّج 
احلاكم  ِقبل  املزبور من  الو�سي  ًا على  ِعيَّ �َصْ ناظراً  املن�سوب  ال�سيخ حممد 
ماقب�سه  على  بتاريخ  موؤرخة  �صعّية  حجة  مبوجب  عليه  ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ
اإحدى  �سنة  الثاين  ربيع  اأولها  اأ�سهر  ت�سعة  مدة  املزبور و�صفه يف  الو�سي 
وثمانني واأَْلٍف واآخرها ختام ال�سنة املزبورة، �سدر ذلك لدى مولنا و�سيدنا 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الكرام،  املدّر�سني  فخر  امُلَحقِّق  الفّهامة  ق  امُلَدقِّ العاّلمة 

ه الكرمي عليه دامت نعم الباري عليه.  ع َخطُّ امُلَوقَّ
بدفرت  اأ�سماوؤهم  امل�سّطرة  الديون  اأرباب  من  املزبور  الو�سي  بيد  املقبو�ص 
الق�سمة املوؤرخة بختام ربيع الأول �سنة 1081هـ/ ومما خ�ص اليتيمني من 
النقود والأ�سباب والقما�ص بالدكان ومما اآل اليهما من اختهما �سفّية ومن 
اأْدَناه  القما�ص الكائن مب�ص امُلباع بالقد�ص ال�صيف ل�ستة اأ�سهر من تاريخ 

859 غر�سًا. 
190 غر�سًا مر�سد  500 غر�ص، ومنها ل يعامل فيها  الروم  منها در جهة 

للنفقة. 

تقرير86/ ح4
 1082 12 حمرم 

هـ/ 20/ 5/ 
1671م

ِعّي  ال�صَّ الأنام، احلاكم  الإ�سالم، ُذخر ولة  َر �سيدنا ومولنا قدوة ق�ساة  َقرَّ
دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه  ف�سائله 
احلبيب  ال�سيد  املبني  تعاىل  اهلل  لكتاب  احلافظ  ال�ساحلني،  ال�سادات  قدوة 
ال�سيد حممد احل�سيني وظيفة قراءة القراآن  الن�سيب عالء الدين ابن املرحوم 
بني العاملني يف كل ليلة بقبة ال�سخرة امل�صفة )...( وذلك )...( احلاّج اأحمد 
بن )...( مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة اأربعة غرو�ص عددية ف�سية 
عو�سًا عن فخر ال�ساحلني احلافظ لكتاب اهلل تعاىل ال�سيخ علي ابن املرحوم 
اختياره  عن  اأْدَناه  تاريخه  يوم  يف  ذلك  عن  له  فراغه  بحكم  حممد،  احلاّج 
اأوائل ور�ساه الآيل ذلك للفارغ املزبور، مبوجب تقرير �صعّي موؤرخ يف 
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جمادى الأول من �سهور �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف. واأَِذَن له مولنا احلاكم 
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مبا�صة الوظيفة املزبورة وِبَقْب�ص  ال�صَّ
�سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  اأَْعاله  املبني  معلومها 
رْيَراً يف اليوم الثاين ع�ص من �سهر حمّرم احلرام  �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

حما�سبة 87/ ح1
�صعية

 1082 4 حمرم 
هـ/ 12/ 5/ 

1671م

هذه حما�سبٌة �صعّيٌة �سدرت بني كلِّ واحٍد من فخر ال�ساحلني ال�سيِخ خليل 
ِعّي علي حممد  ال�سيخ حممد ع�سّية الو�سي ال�صَّ بن املرحوم قدوة التقياء 
وعلي، يتيمي احلاّج اإبراهيم م�سيم�ص، وبني فخر اأْقرانه م�سطفى جلبي ابن 
احلاكم  قبل  املزبور من  الو�سي  ًا على  ِعيَّ �َصْ ناظراً  املن�سوب  ال�سيخ حممد 
بتاريخه على ماقب�سه  ع عليه مبوجب حجة �صعّية موؤرخة  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ
اإحدى  �سنة  الثاين  ربيع  اأولها  اأ�سهر  ت�سعة  مدة  املزبور و�صفه يف  الو�سي 
ق  امُلَدقِّ العاّلمة  ال�سنة املزبورة �سدر ذلك لدى  واأَْلٍف واآخره ختام  وثمانني 
ه الكرمي  ع َخطُّ امُلَوقَّ ِعّي املوىل  الفّهامة امُلَحقِّق فخر املدّر�سني احلاكم ال�صَّ
اأرباب  من  املزبورة  الو�سي  بيد  املقبو�ص  عليه،  الباري  نعم  دامت  عليه، 
�سنة  الأول  ربيع  بختام  املوؤرخ  الق�سمة  بدفرت  اأ�سماوؤهم  امل�سّطرة  الديون 
والقما�ص  والأ�سباب  النقود  من  املزبورين  اليتيمني  خ�ّص  ومما   1082
بالدكان وما اآل اليهما من اأختهما �سفّية ومن القما�ص الكائن مب�ص املباع 

بالقد�ص ال�صيف ل�ستة اأ�سهر من تاريخه 859 غر�سًا. 
م�ص  من  الوارد  القما�ص  ثمن  ومنها  غر�ص،   500 الروم  جهِة  درُّ  منها 
ومنها  غر�سًا،   169 اأْدَناه  تاريخه  من  اأ�سهر  ل�ستة  ال�صيف  بالقد�ص  املباع 
ل يعامل فيه 190 غر�سًا مر�سد للنفقة، يف مدة �ستة اأ�سهر اأولها ربيع الأول 
 89 للنفقة  املر�سود  القما�ص  وثمن  وربحًا،  اًل  اأ�سْ الو�سي  بيد  مقبو�ص   3
غر�سًا، طرح منها نفقة وك�سوة لليتيمني يف املدة املزبورة )�سهر يوم 8( يف 
املدة 72، علوفة الو�سي يف املدة 18غر�سًا، ر�سم هذه املحا�سبة 5 غرو�ص، 
1 غر�ص، حم�سول حجة نظارة 2 غر�سًا  1غر�ص، كاتب دفرت  خرج حما�سبة 

املجموع 99 غر�سًا، لليتيمني املزيورين 795 غر�سًا. 
واأَْلٍف  وثمانني  اثنني  �سنة  �سهور  افتتاح  من  احلرام  حمّرم  رابع  يف  رْيَراً  حَتْ
ُحّرر مبعرفة العبد الفقري اليه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن حممد املوىل خالفة 

بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما مبهره امُلعتاد. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، كاتبه. 
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تن�سيب 87/ ح2
على اأيتام

 1082 4 حمرم 
هـ/ 12/ 5/ 

1671م

و�سيدنا  مولنا  ب  ن�سّ تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
الفخام،  امُلَحقِّقني  عمدة  الكرام،  املدر�سني  فخر  امُلَحقِّق،  الفا�سل  ق  امُلَدقِّ
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
هذا  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه، 
ال�ساحلني  قدوة  املرحوم  بن  جلبي  م�سطفى  اأْقرانه  فخر  امّلْرِعّي،  اخلطاب 
اأخيه  يتيمي  وعلى  حممد،  و�سي  على  ًا  ِعيَّ �َصْ ناظراً  م�سيم�ص  حممد  ال�سيخ 
القد�ص  مبدينة  اأْدَناه  تاريخه  على  �سابقًا  املتوفى  م�سيم�ص  اإبراهيم  احلاّج 
ال�صيف )...( بالو�سي على اليتيمني املزبورين، ليغفل كليًا ول جزئيًا عن 
م�سالح اليتيمني املزبورين، اإل مبعرفة الناظر املرقوم م�سطفى جلبي )...( 
ِعّي امُل�سار اإليه نظري خدمة النظارة  وح�سوره، وعنّي له مولنا احلاكم ال�صَّ
يف كل يوم قطعة م�صية من مال اليتيمني املزبورين مِلا يف ذلك من احلظ، 
وظيفة  مببا�صة  اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  وامل�سلحة، 
من  املزبورين  اليتيمني  على  الو�سي  من  امُلّعنيَّ  املعلوم  وقب�ص  النظر، 
رابع  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  ن�سبا، ً  مالهما 

حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: : ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، كاتبه. 

زواج87/ ح3
 1082 9 حمرم 

هـ/ 17/ 5/ 
1671م

تزّوج احلاّج اإ�سماعيل بن اأحمد النجار زعيرت، مبخطوبته خديجة بنت حممد 
ِعّية، اأ�سدقها على بركة اهلل  ال�سامي املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
تعاىل وعونه وُح�سن تدبريه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �سداقًا 
بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  خم�سة  ذلك  من  لها  احلال  غرو�ص،  ع�صة  ُجملته 
ِعّي، والباقي بعد احلال وقدره خم�سة غرو�ص  باعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ
ًا، زّوجت نف�سها  ِعيَّ موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، تاأجياًل �َصْ
منه بذلك على ذلك كذلك، وعّرف بها حممد بن يو�سف الرتكماين مع من جاز 
ًا  ِعيَّ �َصْ الزوج املزبور قبوًل  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �َصْ تعريفه بها زواجًا �سحيحًا 

رْيَراً يف تا�سع حمّرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنتني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: : ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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قيد بالإذن 88/ ح1
ِعّي ال�صَّ

 1082 10 حمرم 
هـ/ 18/ 5/ 

1671م

ِعّي ال�سادر من مولنا اأَفْندي يف عا�ص حمرم �سنة 1082. قيد بالإذن ال�صَّ
 

  

قيد بالإذن 88/ ح2
ِعّي ال�صَّ

1 رم�سان 
 /11 1081هـ/ 

1671م  /1

�سنة  عا�ِص حمرم  اأَفْندي يف  اأحمد  مولنا  ال�سادِر من  ِعيِّ  ال�صَّ بالإذِن  قيد 
 .1082

واليقني، حجِة  الف�سِل  معدِن  املوّحدين،  ولِة  اأوىل  امل�سلمني،  ق�ساِة  اأق�سى 
احلِق على اخللِق اأجمعني، وارِث علوِم الأنبياِء واملر�سلني، املخت�صِّ بعنايِة 

امللك امُلّعنيَّ مولنا. 
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تقرير88/ ح3
 1082 8حمرم 

هـ/ 7/ 1، 
1672م

لدى �سيدنا ومولنا افتخاِر الق�ساِة واملدر�سني، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني، حاّلِل 
ه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ م�سكالت الّدين، احلاكم ال�صَّ
الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب، وناقل هذا 
العلماء واملدّر�سني، عمدة الأئمة املوّقرين، �ساللة  اخلطاب امل�ستطاب، فخر 
اأبو ال�سعود ابن املرحوم عمدة املوقرين، �ساللة  العلماء وال�ساحلني، ال�سيخ 
العلماء وال�ساحلني، ال�سيخ �سليمان الداوودي ثالثة اأْرَباع وظيفة قراءة اجلزء 
ال�سلطان  وامل�سلمني،  الإ�سالم  �سلطان  له  املغفور  املرحوم  ِبُرْبَعة  والن�سف 
�سليمان خان عليه الرحمة والغفران، مبا لها من املعلوم اأُ�ْسَوة اأمثاله، وثالثة 
اأْرَباع وظيفة قراءة اجلزء والن�سف ِبُرْبَعة املرحوم م�سطفى ب�سه، مبالها من 
املعلوم اأُ�ْسَوة اأمثاله �صكة امُلَقّرر املزبور يف ذلك كله بحق الباقي، ووظيفة 
املعلوم مبوجب دفرت  امل�سارفة على وقف املرحوم علي خوجة مبالها من 
الوقف عو�سًا عن اأخيه لأبيه املرحوم ال�سيخ عبد اهلل بحكم وفاته اإىل رحمة 
اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ له مولنا احلاكم  واأَِذَن  وانحالل ذلك عنه،  اهلل تعاىل، 
امُلّعنيَّ  معلومها  وقب�ص  املزبورة،  الوظائف  مببا�صة  عليه،  النَِّعم  اهلل  خلَّد 
رْيَراً يف  وبال�ستنابة عند احلاّجة، تقريراً واإْذَنًا �سحيحني، مقبولني �صعًا، حَتْ

ثامن �سهر حمّرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ خليل، ال�سيخ اأبو ال�سعود، احلاّج �ساهني، كاتبه. 
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تقرير88/ ح4
 1082 8 حمرم 

هـ/ 16/ 5/ 
1671م

الَعاِل  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  ر،  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
�سدر  الأنام،  ولة  ُذخر  الإ�سالم،  ُق�ساة  فْخُر  ق،  امُلَدقِّ الفا�سل  امُلَحقِّق، 
ه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ املدّر�سني الفخام، احلاكم ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ الكتاب  دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا  باأعايل نظريه،  الكرمي 
وناقله، فخر العلماء واملدّر�سني ُزبدة الأئمة املَكْرمني، ال�سيخ اأبو ال�سعود ابن 
املرحوم قدوة العلماء امُلَحقِّقني ال�سيخ �سليمان الداوودي ن�سف وظيفة قراءة 
ِبُرْبَعة  ال�سبح  �سالة  بعد  يوم  كل  يف  امُلنيف  اهلل  كالم  من  والن�سف  اجلزء 
يف  وقدره  املعلوم  من  مبالها  ثراها،  طاب  �سلطان  والدة  املغفور  املرحوم 
الرومّية  ال�ّصة  حبة  �سُ �سنة  كل  يف  الوارده  ذهبًا  �سلطانية  ثالثة  �سنة  كل 
من الق�سطنطينية املحمّية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية، ون�سف وظيفة النظر 
على وقف اخلانقاه الفخرّية مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين 
وثالثة اأْرَباع وظيفة كتابة وقف املدر�سة الغادرية الكائنة بالقد�ص ال�صيف 
املحمّية مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم ثالثة عثمانية، وثالثة اأْرَباع 
وظيفة نيابة النظر على وقف ويّل اهلل تعاىل ال�سيخ اأحمد الثوري، مبا لها من 
املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين ون�سف �صكة امُلَقّرر املزبور يف ذلك كّله 
بحق الباقي عو�سًا عن اأخيه لأبيه املرحوم ال�سيخ عبد اهلل بحكم وفاته اإىل 
ِعّي امُل�سار  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه مببا�صة الوظائف املزبورة وقب�ص معلوماتها امُلّعنيَّ وبال�ستنابة عند 
رْيَراً يف ثامن  حَتْ واإْذَنًا �سحيحني، �صعيني مقبولني �صعًا،  احلاّجة تقريراً 

�سهر حمّرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى ، احلاّج �ساهني، كاتبه.

تقرير89/ ح1
 1082 8 حمرم 

هـ/ 16/ 5، 
1671م

ق، افتخار العلماء واملدّر�سني،  َر مولنا و�سيدنا الَعاِل امُلَحقِّق، الفا�سل امُلَدقِّ َقرَّ
ع  ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ �سدر الق�ساة املَكْرمني احلاكم ال�صَّ
وناقله،  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  اأَْعاله  دام  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
املرحوم  ابن  ال�سمد  عبد  ال�سيد  الفخام  النبالء  ُزبدة  العظام،  ال�سادات  فخر 
ن�سبة  ال�سهري  القد�سي  احلرم  �سيخ  القادر  عبد  ال�سيخ  الكرام  امل�سايخ  فخر 
اخلطري بابن غ�سّية وظيفة التوليه، والنظر على وقف احلاّج يو�سف الرومّي، 
ابن  اهلل  عبد  ال�سيخ  املرحوم  عن  عو�سًا  وفاته  مبوجب  املعلوم  من  ممالها 
اإىل  الداوودي بحكم وفاته  �سليمان  ال�سيخ  امُلَحقِّقني  العلماء  املرحوم قدوة 
ِعّي امُل�سار  رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مببا�صة الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ 
اأَْعاله وبال�ستنابة عند احلاّجة، تقريراً واإْذَنًا �سحيحني، �صعيني، مقبولني 

رْيَراً يف �سهر حمّرم احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعًا، حَتْ
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ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ اأبو ال�سعود، احلاّج �ساهني، كاتبه. 

89/ ح2

تقرير 
بتعيني 
ن�سف 
وظيفة 
الآذان

 1082 8 حمرم 
هـ/ 16/ 5/ 

1671م

َر مولنا و�سيدنا افتخار الق�ساة واملدّر�سني، عمدة العلماء امُلَحقِّقني، حاّلل  َقرَّ
ه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ م�سكالت الّدين، احلاكم ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ الكتاب  دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا  باأعايل نظريه،  الكرمي 
لني �ساللة العلماء امُلَحقِّقني، ال�سيخ اأبو الهدى ابن فخر  وناقله، فخر املح�سّ
العلماء وامل�سّدرين، ال�سيخ ابو ال�سعود الداودي، ن�سف وظيفة الذان، بحارة 
املغاربة الكائنة يف امل�سجد الأق�سى ال�صيف، مبا لها من املعلوم وقدره يف 
ّة الرومّية، وال�سدقات املعتادة  كل يوم عثماين، مع ما يتبع ذلك من ال�صُّ
على جاري العادة، عو�سًا عنه لبنه املرحوم ال�سيخ عبد اهلل ِبُحكم وفاته اإىل 
ِعّي  رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا و�سّيدنا احلاكم ال�صَّ
َوقْب�ص  املزبورة  الوظيفة  ن�سف  مببا�صة  عليه،  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امُل�سار 
، وبال�ستنابة عند احلاّجة، تقريراً واإْذَنًا �سحيحني، �صعيني  معلومها امُلّعنيَّ

رْيَراً يف �سهر حمّرم احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  مقبولني �صعًا، حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

ح�سور89/ ح3
 1082 10 حمّرم 

هـ/ 18/ 5/ 
1671م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل َح�ص لدى مولنا و�سّيدنا  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ُعمدة  الكرام،  املدّر�سني  َفخر  الفّهامة،  امُلَحقِّق  الفّهامة،  ق  امُلَدقِّ العاّلمة، 
ه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ امُلَحقِّقني الِفخام، احلاكم ال�صَّ
الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، فخر الأفا�سل امُلَحقِّقني ال�سيخ 
عبد اللطيف ابن املرحوم قدوة ال�ساحلني ال�سيخ طه ال�سهري بعبد الكرمي ابن 
ِعّي عن ِقَبل فخر املدّر�سني الكرام  اأبي اللُّطف الأ�سيل عن نف�سه، والوكيل ال�صَّ
براءة  يده  من  واأبرز  �صعًا،  ذلك  يف  عنه  وكالته  الثابت  اأَفْندي  علي  ال�سيد 
ل�سنة  �سّوال  �سهر  من  والع�صين  الثالث  اليوم  يف  موؤرخة  �سلطانية  �صيفة 
اإحدى وثمانني واأَْلٍف، َيْعر�ص م�سمونها ال�صيف، وفحوى َمكنونها امُلنيف 
اأوقاف  على  التولية  وظيفة  يف  َرتهما  وَقرَّ اأبقتهما  ال�سلطانية  ال�سدقات  اأّن 
وقدره  املعلوم  لها من  ال�صيف، مبا  بالقد�ص  الكائنة  القايتبائية،  املدر�سة 
يف كل يوم ع�صون عثمانيا بوجه ال�سرتاك بينهما، ورفعت غالب وغريه من 
املداخلة لهما يف الوظيفة املذكورة. وطلب ال�سيخ عبد اللطيف املذكور من 
ال�صيفة بال�ّسجل املحفوظ،  الرباءة  َقْيد  اليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ مولنا احلاكم 

، فاأمر والإذن له بالت�ّصف يف الوظيفة املذكورة، وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ
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ِعّي امُل�سار اليه ِبَقْيد الرباءة ال�صيفة بال�ّسجل املحفوظ،  مولنا احلاكم ال�صَّ
اأوقاف  اأْدَناه واأَِذَن له مببا�صة وظيفة التولية على  فقّيدت يف يوم تاريخه 
اأ�سالة ووكالة وبقي�ص املعلوم امُلّعنيَّ وبال�ستنابة عند  املدر�سة املذكورة 
رْيَراً يف عا�ص حمّرم احلرام ل�سنة اثنني  ًا مقبوًل �صعًا حَتْ ِعيَّ احلاّجة اإذنًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل الديري، املذكورون اأَْعاله، كاتبه. 

دفرت 89/ ح4
مرتوكات

 1082 8 حمرم 
هـ/ 16/ 5/ 

1671م

دفرٌت يت�سمُن �سبَط وحتريَر مرتوكاِت املرحوِم ال�سيِخ عبِد اهلِل ابِن املرحوم 
م�ًص  مبدينِة  املتوفى  الداوودي  �سليمان  ال�سيِخ  امُلَحقِّقني  العلماِء  ِقدوِة 
ِعيُّ يف والدِتِه احُلْرَمِة فايَدة بنِت عبيِد اهلِل،  املحرو�سِة واملنح�ِص اإرثه ال�صَّ
ال�سعود،  اأبو  ال�سيخ  العاّلمة  الفا�سل  ال�سيخ  مولنا  وهم:  لأبيه  اأخويه  ويف 
ًا، وذلك مبعرفِة  ِعيَّ وال�ست نعيمة خاتون، وال�ست فاطمة خاتون اإنح�ساراً �َصْ
ِقَبل كل  والوكيِل عن  نف�ِسه،  الأ�سيِل عن  ال�سعود املرقوِم  اأبي  ال�سيخ  مولنا 
واحدة من فايدة الأم املزبورة، وال�ست فاطمة الأخت املرقومة الثابت وكالته 
واحد من  ب�سهادة كل  والإبقاء،  والقب�ص  والعطاء  الأخذ  ذلك ويف  عنها يف 
القادر �سيخ احلرم  ال�سيخ عبد  ال�سمد ابن املرحوم  ال�سيد عبد  ال�سادات  فخر 
بهما  لها  العارفني  الداودي  حممد  ال�سيخ  بن  القادر  عبد  وال�سيخ  القد�سي، 
ِعّي عن زوجته  ًا، ومبعرفة ال�سيد عبد ال�سمد املزبور الوكيل ال�صَّ ِعيَّ تعريفًا �َصْ
والإبقاء،  القب�ص  ويف  ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  املزبورة  نعيمة  ال�ست 
�سهادة كل واحد من ال�سيخ اأبو ال�سعود املرقوم، وال�سيخ عبد ال�سمد املزبور 
ِعّي املوىل  ًا، �سدر ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ

ه الكرمي عليه دامت نعم املوىل عليه.  ع َخطُّ امُلَوقَّ
املخلف عن املتوفى: 

در جهة طائفة ن�سارى روم 424 غر�سًا، در جهة يهود �سكناج 130 غر�سًا، 
ر�سم  طرح  غر�سًا،   564 املجموع  يكون  غرو�ص،   10 واأوراق  كتب  د�ست 
ق�سمة ع�صة غرو�ص، خرج ق�سمة 32 غر�سًا، ر�سّيلة وخّدام 10 غرو�سنا�سوع 
غرو�ص،   10 الكتب  ثمن  ومنها  غر�سا، ً   2  )...( غر�سًا   42 الرقة  وم�سارف 

ومنها )...( 10 غرو�ص، للق�سمة بني الورثة 544 غر�سًا، ح�سة العم نحو 
ة ال�ّسكناج 212 غر�سًا، منها لدى طائفة ن�سارى  ُد�ص غر�سًا92، منها بِذمَّ ال�سُّ
ة الروم  روم 49 غر�سًا، ح�سة احلاّج ال�سيخ ابو ال�سعود 363 غر�سًا، منها بِذمَّ
ة �سكناج 52  ة ن�سارى الروم 332 غر�سًا، ومنها بِذمَّ 841 غر�سًا، منها بِذمَّ
ة الروم 841غر�سا، ومنها  غر�سًا، ح�سة لالأخت نعيمة 113 غر�سًا، منها بِذمَّ
ة  بِذمَّ منها  غر�سًا،   113 فاطمة  لالأخت  ح�سة  غر�سا،   270 ال�سكناج  ة  بِذمَّ
ال�سيد عبد 270 غر�سًا،، وقب�ص  ال�سكناج  ة  بِذمَّ 841غر�سًا، ومنها  الروم 
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قب�سًا  العرتاف  بذلك  باعرتافه  املزبورة  موكلته  خ�ّص  ما  املزبور  ال�سمد 
رْيَراً يف ثامن �سهر حمّرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
بن  اأحمد  �سبحانه وتعاىل  اليه  الفقري  العبد  قبل  الدفرت من  واأَْلٍف، كتب هذا 

حممد املويل، خالفة مبدينة القد�ص ال�صيف ُعفي عنهما مبهره املعتاد. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

ح�سور90/ ح1
 1082 9 حمرم 

هـ/ 17/ 5/ 
1671م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سيدنا افتخار  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد  ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام احلاكم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، مّلا مات املرحوم  ع َخطُّ امُلَوقَّ
الداودي مب�ص  �سليمان  ال�سيخ  املدّر�سني  قدوة  املرحوم  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ 
احُلْرَمة فايدة بنت عبد اهلل، ويف  اأمه  ِعّي يف  ال�صَّ اإرثه  املحرو�سة وانح�ص 
اأبو ال�سعود،  اخوته لأبيه وهم كل واحد من فخر العلماء وامل�سّدرين ال�سيخ 
وّكل  وكان  ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  فاطمة  وال�ست  نعيمة،  ال�ست  املخدَّرات  وفخر 
يف قب�ص معلوم جهاته واأرباح ديونه، فخر ال�سادات الكرام، ال�سيد رجب ابن 
املرحوم ال�سيد اإبراهيم، وتعاطي مدة وكالته قب�ص معلوم جهاته وم�سارفه 
عن  الأ�سيل  املرقوم  ال�سعود  ابو  ال�سيخ  اأْدَناه  تاريخه  يوم  ح�ص  الالزمة. 
ِعّي عن ِقَبل كل واحدة من فايدة الأم املزبورة، واخته  نف�سه، والوكيل ال�صَّ
ال�ست فاطمة املرقومة، الثابت وكالته عنها يف الإبراء والإ�سهاد واملكاتبة 
على الر�سم امُلعتاد ب�سهادة كل واحد من فخر ال�سادات ال�سيد عبد ال�سمد بن 
ال�ساحلني  وفخر  القد�سي،  احلرم  �سيخ  القادر  عبد  ال�سيخ  امل�سايخ  املرحوم 
ُثُبْوتًا  بهما  العارفني  الداودي  ال�سيخ حممد  املرحوم  ابن  القادر  عبد  ال�سيخ 
ال�ست  زوجته  ِقَبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  املزبور  ال�سمد  عبد  وال�سيد  ًا،  ِعيَّ �َصْ
نعيمة املزبورة الثابت وكالته عنها يف الإبراء والإ�سهاد على الر�سم املعتاد 
ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ اأبي ال�سعود املرقوم، وال�سيخ عبد القادر املزبور 
ًا، واأ�ْسَهدوا على اأنف�سهما اأ�سالة ووكالة اأن ل حق  ِعيَّ العارفني بهما ُثُبْوتًا �َصْ
ما  ب�سبب  املزبور  رجب  ال�سيد  ِقَبل  املزبورات  وامُلَوّكالت  املزبور،  لالأ�سيل 
ة،  كان تعاطى قب�سه ملورثيهم ول ا�ستحقاقا، ً ول دعوى، ول طلبا، ً ول ف�سّ
ا�سًا، ول حواإله واأبراأ فيه ابراًء  ول ذهبًا، ول دْينًا ول عينًا، ول قر�سًا، ول اإَقرَّ
ِعّية  عاّمًا حا�سمًا مانعًا لكل دعوى، ول حق لهم ِقبله بوجه من الوجوه ال�صَّ
مطلقًا، ول ميينًا باهلل تعاىل ولزوجته، ولحقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان 
واإىل يوم تاريخه ب�سبب مورثيهم ال�سيخ عبد اهلل املزبور و�سّدقهما على ال�سيد 
ًا، وكذلك اأ�ْسَهدعليه ال�سّيد رجب املرقوم اأن ل ِعيَّ رجب املزبور ت�سديقًا �َصْ
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حق له ِقبل ال�سيل وامُلَوّكالت املزبورات ب�سبب )...( ال�سيخ عبد اهلل املزبور 
ول حقًا مطلقًا ب�سبب ذلك ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه )...( ذلك 
احلاكم  لدى  ذلك  ذلك كذلك، وثبت م�سمون  ت�سادقوا على  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا 
رْيَراً يف تا�سع �سهر حمّرم احلرام �سنة  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح ال�سيخ �سعود، كاتبه. 

90/ ح2

�صاء 
غرا�ص تني 

وزيتون 
وعنب 
وتفاح

 1082 11 حمرم 
هـ/ 19/ 5/ 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
َر مبجل�ِص  وحترَّ

مولنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املطّهر  العلي  بالقد�ص  الأنور  ال�صيف  �صع 
العلماء  وعمدة  الفخام،  امُلَحقِّقني  عمدة  الكرام،  املدر�سني  فخر  و�سيدنا 
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  ِعّي املوىل  ال�صَّ الأعالم احلاكم 
ال�سوملي  �سليمان  بن  ربيع  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل 
لنف�سه دون  ال�صيف مباله  القد�ص  الكائنة ظاهر  زيتا  اأهايل قرية طور  من 
ال�سجرة  فرع  وال�سعادات،  العز  منبع  ال�سادات  �سيد  من  واحد  كل  من  غريه 
له  املغفور  املرحوم  ابن  العارفني  تاج  ال�سيد  اإلها�سمّية، مولنا   )...( الزكية 
ال�سادة  نقيب  الوفائي  القادر  عبد  ال�سيد  مولنا  ال�سالم  �سيخ  ال�سادات  �سيد 
الأ�صاف بالقد�ص ال�صيف، ومن مو�سى بن ربيع املزبور فباعاه ماهو لهما 
ِعّي،  وجاٍر يف ملكهما، متفا�سٌل بينهما منتقٌل ملو�سى املزبور بالإرث ال�صَّ
اأربعة  ل�سنة  الثاين  ربيع  من  ع�ص  ثالث  يف  موؤرخة  �صعّية  حجة  مبوجب 
و�ستني واأَْلٍف. ويدهما وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور البيع دون املعار�ص 
ع�ص  خم�سة  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  ذلك،  يف  لهما  واملنازع 
والزيتون  التني  الغرا�ص  اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع  ل  اأ�سْ قرياطًا من 
)...( مولنا  املزبورة  الطور  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  والرمان  والتفاح  والعنب 
ال�سيد تاج العارفني البائع امل�سار اإليه نحو الباقي ويحد الغرا�ص املزبور َقبلة 
و�صقًا و�سماًل الدرب ال�سالك، وغربًا غرا�ص جاٍر يف وقف الزاوية املن�سورية 
بجميع حقوق ذلك كله وُطرقه وُجدره، وما عرف به وُن�سب اإليه وبكل حق هو 
للجهالة �صعًا بثمن  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهم 
البائعني املزبورين  قدره ثمانية وع�صون غر�سًا عددية حاًل مقبو�سًا بيد 
ل فيه، فمن ذلك ما باعه ال�سيد تاج العارفني ت�سعة  باعرتافهما على ما يف�سّ
القب�ص  ذلك  مقبو�ص  غرو�ص  ع�صة  قدره  بثمن  املرقوم  املبلغ  من  قراريط 
الثمن جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ِذمَّ َئْت  وُبرِّ اأَْعاله  ذكر  كما  ِعّي،  ال�صَّ
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ِعّية براءة قب�ص  ال�صَّ ِعّية بالطريقة  ال�صَّ املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة 
مرعّي  قبول  �صعّي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  الباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء 
والتفّرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني  وت�سليم  وت�سّلم 
بالأبدان عن ترا�ٍص بينهم وحيثما كان ذلك يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه 
لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  �صعًا،  يجب  حيث  لزم 
حمّرم  ع�ص  حادي  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 

احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين اأَفْندي، فتح اهلل اأَفْندي، علي اأَفْندي، �سيخ علي، 

�سيخ اأبو الفتح، �سيخ مو�سى، كاتبه. 

زواج90/ ح3
 1082 9 حمرم 

هـ/ 17/ 5/ 
1671م

لدى اأحمد اأَفْندي بن حممد دام بقاوؤه، تزّوج علي بن حممود الوزير مبخطوبته 
عن  اخلالية  الكاملة  املراأة  بطلقة  �سابقًا  مبانة  ال�صيف  ح�سن  بنت  �ساكرة 
ِعّية، اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة  املوانع ال�صَّ
نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته غر�سان عددّية احلال لها من 
والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافها  بيدها  واحٌد قب�سته  ذلك غر�ٌص 
التاأجيل  بائن  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  ذلك  موؤجل  واحٌد  غر�ٌص  وقدره 
ًا مقبوًل من  ِعيَّ ِعّي، زّوجها بذلك على ذلك كذلك )...( زواجًا �سحيحًا �َصْ ال�صَّ
رْيَراً يف تا�سع حمرم احلرام �سنة  ًا )...( حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

 .1082
�سهود: املزبورون، كاتبه

تقرير91/ ح1
اوا�سط حمرم 

 ،22 1082 هـ/ 
1671م  /5

الإ�سالم  ق�ساة  قدوة  الكامل  الفّهامة،  الفا�سل  العاّلمة  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  ع َخطُّ ِعّي، املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ُذخر ولة الأنام، احلاكم ال�صَّ
هذا  وناقل  ِعّي،  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  اأَْعاله  ودام  نظريه،  باأعايل  الكرمي 
الكتاب امّلْرِعّي، فخر الأفا�سل املَكْرمني ال�سيخ عبد ال�سالم ابن املرحوم فخر 
مبكتب  الف�ساحة  وظيفة  ن�سف  يف  موؤن�ص  اأحمد  ال�سيخ  املعتربين  الأتقياء 
املرحوم )...( مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم قطعة م�صية عو�سًا 
تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بحكم  حممد  ال�سيخ  ال�ساحلني  فخر  �سقيقه  عن 
ِعّي امل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم  وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
عليه مببا�صة الوظيفة املزبورة، وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله، وبال�ستنابة 
يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني،  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة  عند 

اأوا�سط حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، كاتبه. 
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ح�سور91/ ح2
 1082 10 حمرم 

هـ/ 18/ 5/ 
1671م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سيِدنا  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الأنام،  ولِة  ُذخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة  افتخاِر  الكامِل  الفّهامة،  الفا�سل  العاّلمة 
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم 
الفخر  اأويل  عهدة  والأعيان  الأفا�سل  فخر  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه، 
ال�صيف،  بالقد�ص  الزعيم  اآغا  ح�سن  املرحوم  ابن  بيك  م�سطفى  وال�ساأن، 
اأبي دي�ص الكائنة بظاهر  اأهايل قرية  واأح�ص معه الرجل فايز بن علي من 
ِعّي امُل�سار اإليه اأّن القرية املزبورة  القد�ص ال�صيف، وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
جارية يف زعامته وتيماره، واأّن الرجل املدعو فايز املرقوم رجل عاجز عن 
الك�سب، وعليه تكاليف قدمية من فتح منجر ومفرم وغري ذلك، واأّنه من الآن 
فما بعد رفع ذلك عنه وعفاه من ذلك لعجزه، وعدم قدرته على ذلك مما راأى 
الآن فما بعد ل ي�سيع �سيئًا لوجه اهلل  واأّنه من  �سعف حاإله، وعدم قدرته، 
رْيَراً يف عا�ص حمّرم  ًا، ً مقبوًل �صعًا حَتْ ِعيَّ تعاىل، وابتغاء مر�ساته قبوًل �َصْ

احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه.

زواج91/ ح3
اوا�سط حمرم 

 /22 1082 هـ/ 
1671م  /5

ُعمدة  الكرام  املدّر�سني  فخر  الفّهامة،  العمدة  العاّلمة،  و�سيدنا  مولنا  لدى 
ه  ع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي املوىل اأحمد  العلماء الأعالم، احلاكم ال�صَّ
ابن  ح�سن  الن�سيب  احل�سيب  ال�سّيد  تّزوج  اأَْعاله،  دام  نظريه  باأعايل  الكرمي 
املرحوم ال�سيد يو�سف ال�سمادي مبخطوبته فاخرة بنت احلاّج �سالح زبيدة 
و�سّنة  توفيقه،  وُح�سن  اهلل تعاىل، وعونه  بركة  اأ�سدقها على  القا�ص،  البكر 
ُجملته ماية غر�ص واحدة عددية،  و�سلم، �سداقا  اهلل عليه  نبّيه حممد �سلى 
بنت  فخري  والدتها  بيد  مقبو�سة  عددية  غر�سا ً  �ستون  ذلك  من  لها  احلالُّ 
وكالته  الثابت  احلرم،  ابي  ابن  طه  وكيلها  باعرتاف  احلموي  حممد  احلاّج 
ال�سيد  ب�سهادة  املذكور  داق  ال�سّ ُمعّجل  ِبَقْب�ص  العرتاف  ذلك ويف  عنها يف 
والباقي  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  املعرِّفني  امل�صي  مو�سى  بن  و�سالح  �سليمان 
اأو طالق  اإىل الفراق مبوت  اأربعون غر�سًا عددية موؤجلة لها عليه  بعد احلال 
ًا، زّوجها منه على ذلك كذلك عن والدها احلاّج حممد بن  ِعيَّ بائن تاأجياًل �َصْ
ِعّية عليها حيث ل ويّل لها غريه، زواجًا �سحيحًا  اأبي بكر )...( بالولية ال�صَّ
ِعّي بتاريخ اأوا�سط حمّرم  ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه القبول ال�صَّ ِعيَّ �َصْ

احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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دفرت 91/ ح4
مرتوكات

 1082 13 حمرم 
هـ/ 21/ 5/ 

1671م

الدم�سقي  حممد  بنت  رحيمة  احُلْرَمة  اأ�سباب  وتخمني  �سبط  يت�سمن  دفرت 
ِعّي  اة مبدينة القد�ص ال�صيف، واملنح�ص اإرثها ال�صَّ ال�سهري باحلموي امُلَتَوفَّ
يف زوجها احلاّج اأحمد بن عزام امل�صي، ويف ولدها الذي رزقته من زوجها 
ال�سابق احلاّج حممد ال�سيداوي املدعو �سعبان، ويف بنتها التي رزقتها من 
ًا، وذلك احلاّج اأحمد  ِعيَّ زوجها احلاّج اأحمد املزبور املدعوة منى انح�ساراً �َصْ
املزبورة  منى  بنته  عن  ِعّي  ال�صَّ والوكيل  نف�سه  عن  الأ�سيل  املزبور  الزوج 
ح�سبما وّكلته باملجل�ص، وعّرف بها زوجها اأحمد بن علي احلموي، واأخوها 
البن  �سعبان  ومبعرفة  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  املزبور  �سعبان  لأمها 
ِعّي  ال�صَّ الق�ساة احلاكم  الق�ساة مالذ  املزبور، �سدر ذلك لدى مولنا قدوة 

ه الكرمي عليه نظر اهلل تعاىل اإليه.  ع َخطُّ املوىل امُلَوقَّ
خمدة ميني زرقا 15، فرا�ص اأزرق15، �ص�سف اأزرق 1، حلاف ميني وحلاف 
اأزرق 6، روبية كهنة 10، لّبة كهنة15، طاقية كهنة10، قنباز اأزرق و )...( 

اأزرق 10، قمي�ص كهنة 2، لبا�ص كهنة15، )...( كهنة 30، 
َحلَّة باب  5، جميع الدار الكائنة مِبَ 5، معالق  10، علبة )...(  �سندوق خ�سب 
ر�سم  ذلك  من  طرح   ،100 املجموع   ،92 تاما  ال�سويقة  من  بالقرب  حطة 
ق�سمة 75، خرج ق�سمة 20 كاتب دفرت 10 اأجرة قدم اأمني 8، وبكون املجموع 
113، ح�سة الزوج نحو )...( ح�سة البن �سعبان 12، ح�سة البنت منى 6، 
واأُبقيت الدار املزبورة والأ�سباب املرقومة حتت يد الوّراث املرقومني البقاء 
رْيَراً يف ثالث ع�ص حمّرم احلرام  ِعّي على حكم )...( يق�سمونها بينهم حَتْ ال�صَّ
�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف، ُحّرر هذا الدفرت مبعرفة الفقري اإليه �سبحانه وتعاىل 

اأحمد بن حممد املويل خالفة بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما مبهره امُلعتاد.

92/ ح1
ح�سة من 

ال�ّصة 
الّرومّية

اأوائل حمّرم 
 /9 1082 هـ/ 

1671م  /5

وامُلَحقِّقني،  الفقهاِء  ْدر  �سَ واملدّر�سني،  العلماء  افتخاُر  و�سّيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
اأعلى  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكُم 
عفيف  ال�سيخ  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه، 
فخر الف�سالء، ُزبدة النبالء اإىل خليل املرقوم ُقدوة املدّر�سني ال�سيخ عفيف 
من  �سنة  كل  يف  الواردة  الرومّية  ال�ّصة  من  ذهبًا  �سلطانني  الديري  الدين 
لأبيه  اأخته  عن  عو�سًا  ال�سنّية  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمّية  الق�سطنطينية 
اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك  املرحومة �سامية خاتون ِبحكم وفاتها 
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه بتناول  عنها، واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
واإْذَنًا �سحيحني  تقريراً  اأمثاله  اأُ�ْسَوة  �سنة يف وقته، ويف حمّله  ذلك يف كل 
رْيَراً يف اأوائل حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني  �صعيني، مقبولني �صعًا، حَتْ

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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فراغ92/ ح2
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َر �سيدنا ومولنا قدوُة الق�ساة واملدّر�سني، ُعمدُة العلماء امُلَحقِّقني، ُزبدة  َقرَّ
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ قني، احلاكم ال�صَّ امُلَدقِّ
ِعّي، وناقل هذا  باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
الكتاب امّلْرِعّي، غامن بن خليل بن �سعيب النابل�سي ن�سف وظيفة التبليغ)1( 
بامل�سجد املعروف بال�سلطانية الكائن بداخل امل�سجد الأق�سى ال�صيف، مبا 
لها من املعلوم وقدره يف كل يوم مي�سي عثماين مع ما يتبع ذلك من ال�ّصة 
املعروف  املكان  العادة، وخدمة  املعتادة على جاري  وال�سدقات  الرومّية، 
بال�صاط عو�سًا عن مت�صفها فخر الدين بن اأحمد بن �سالح العّطار، ِبُحكم 
ِبُح�سن اختياره ور�ساه الآيل ذلك  اأْدَناه  فراغه له عن ذلك يف يوم تاريخه 
للفارغ املزبور مبوجب تقرير �صعّي مورخ يف تا�سع ع�ص من ربيع الثاين 
اإليه خلَّد  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ له مولنا احلاكم  واأَِذَن  واأَْلٍف.  ل�سنة ثمان و�ستني 
وِبَقْب�ص  املزبورة،  الوظيفة  ن�سف  مببا�صة  املزبور  لغامن  عليه  النَِّعم  اهلل 
�سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً،  احلاّجة  عند  والإ�ستنابة  اأَْعاله،  امُلّعنيَّ  معلومها 
�سهور  من  احلرام  حّمرم  ع�ص  خام�ص  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا  مقبولني  �صعيني، 

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  الديري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ خليل اأَفْندي، حممد حلبي، كاتبه. 

زواج92/ ح3
 1082 13 حمّرم 

هـ/ 21/ 5/ 
1671م

�سماء  اأفق  العلماء يف  مكانة  رفع  الذي  احلمد هلل  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
العلم بالتوفيق والإحالل، و�سما قدرهم  الأف�سال، ورقاهم درجات ف�سائل 
يف  وجعله  الّنكاح  بنف�سه  واأمر  والإقبال،  التعظيم   )...( منها  اطلع  �سما  يف 
 )...( الإجالل  ذوي  الكرام،  الأنبياء  �صائع  يف  هو  كما  املطهرة  �صيعته 
�صيعته  يف  لأمته  و�صع  والبهاء،  اجلالل  تاج  ولب�سه  والر�سى،  وال�سعادة 
املطّهرة الغّراء �سلى اهلل عليه و�سلم على اإله واأ�سحابه، اأويل اجلود واأَْلٍف�سل 
والتقى وبعد؛ فاإّن الّنكاح من اأف�سل القربات، وال�ستقبال اأف�سل من التخلي 
لنوافل العبادات جعله اهلل �سّنة ومنهاجًا يف �صائع الأنبياء الكرام اأفواجًا، 
املنّزل به على نبّيه الكرمي ور�سوله العظيم يف كتابه القدمي "ومن اآياته اأن 
عن  لن�سله  �سونًا  الإن�ساين  النوع  فيه   )...(  " اأزواجًا  اأنف�سكم  من  لكم  جعل 
القطاع )...( من غري �سّك يف ذلك ول نزاع فقال عّز من قائل: فانكحوا ما 
طاب لكم من الن�ساء مثنى وثالث ورباع، والوارد فيه عنه �سلى اهلل عليه

)1( وظيفة التبليغ: تبيلغ المراسيم والفتاوي الدينية والقرارات اإلدارية التي تصدر عن المحكمة الشرعية.
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و�سلم قربها به الفقهاء واملحدثون: تنا�سلوا فاإين اأباهي بكم الأمم يوم الدين، 
ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص  اأّنه  هو  وبعد،   )...( امليعاد  يوم  اإىل  كثرياً  ت�سليما  و�سّلم 
الفا�سل  ق  امُلَدقِّ الَعاِل  اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى مولنا، و�سيدنا  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ
اأَفْندي  اأحمد  ِعّي املوىل  ال�صَّ الأنام، احلاكم  الإ�سالم، ُذخر ولة  قدوة ق�ساة 
اأَْعاله، تزّوج فخر العلماء  ه الكرمي باأعايل نظريه، دام  ع َخطُّ امُلَوقَّ بن حممد 
ال�سيخ  مولنا  الكرام،  املدر�سني  نتيجة  العظام  اخلطباء  خال�سة  الأعالم، 
واملف�صين،  العلماء  خال�سة  وامل�سلمني  الإ�سالم  �سيخ  املرحوم  ابن  يو�سف 
ال�سيخ  مولنا  واملدّر�سني،  العلماء  خال�سة  والأ�سوليني،  النحاة  �سيخ 
اللُّطف مبخطوبته فخر  اأبي  ال�سهري بن�سبه املبارك بابن  الدين  حممد ر�سي 
املنيع،  املانع  وال�سرت  الرفيع،  احلجاب  هذا  امُلحّجبات،  اإكليلة  املخّدرات، 
الأعالم، قدوة احلفاظ  العلماء  الكرام، خال�سة  الأئمة  ال�ست غزّية بنت فخر 
عن  اخلالية  البالغة  البكر  الغّزي  الإ�سالم  �سيخ  مولنا  العظام،  اهلل  لكالم 
ِعّية اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه، وُح�سن توفيقه، و�سّنة  املوانع ال�صَّ
احلال  عددية  غر�ص  مائتا  ُجملته  �سداقًا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبّيه 
فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  عددّية  غر�ص  مائة  لها 
ِعّي، والباقي بعد احلال مائة غر�ص عددّية موؤجلة لها عليه  العرتاف ال�صَّ
ِعّي وزّوجها منه بذلك على  اإىل الفراق، مبوت اأو طالق بائن التاأجيل ال�صَّ
ال�سيخ  مولنا  الأجالل  العلماء  ُعهدة  الكرام،  الأئمة  فخر  عنها  لذلك  ذلك 
الغّزي  الإ�سالم  فخر  ال�سيخ  الكرام  املدّر�سني  فخر  املرحوم  ابن  حممد 
العرتاف  ويف  ذلك،  يف  عنها  وكالته  الثابت  امل�ّصفة  خرة  بال�سّ الإمام 
ِبَقْب�ص معّجل �سداقها ب�سهادة كل واحد من �سقيقها فخر الفا�سلني، ُزبدة 
الف�سالء،  ُزبدة  العلماء،  خال�سة  عّمها  وابن  اأحمد،  ال�سيخ  مولنا  الكاملني 
مولنا ال�سيخ )...( خال�سة العلماء العاملني، مولنا ال�سيخ اأبو اإلهدى الغّزي 
املعرفة  ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ص  احلا�ص  املرقوم  والدها  تعريف  بها  العارفني 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه، قبوًل  ِعيَّ ًا، زواجًا �َصْ ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ
ًا، وعليهما املعا�صة باملعروف واخللق احل�سن املاألوف، اأن الدفع )...(  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف اليوم الثالث ع�ص من حمّرم احلرام افتتاح �سهور  وللدرهم حم�سود حَتْ
�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف من اإلهجرة النبوية املحمدّية على �ساحبها اأف�سل 

التحّية. 
�سهود: عمدة اخلطباء العظام، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، فخر الأئمة 
ال�سيخ حممد العربي، فخر املدّر�سني ال�سيخ حممد العفيفي، وولده ال�سيخ عبد 
عبد  ال�سيخ  الدين،  عز  ال�سيخ  احلرم،  �سيخ  �سالح  ال�سيخ  العفيفي،  الرحمن 
الرحمن �سيخ احلرم، وولده ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ زكريا، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

اأبو الفتح، ال�سيخ عبد القادر، ال�سيخ مو�سى.
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اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام،  ولة  ُذخر  الإ�سالم،  ق�ساة  قدوة  لدى 
تزّوج  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
مو�سى  بنت  زريفة  مبخطوبته  ال�سعدّي  حممد  احلاّج  ابن  رم�سان  احلاّج 
اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية،  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغ  البكر  ال�سعدّي 
تعاىل وعونه، وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، 
مقبو�سة  غر�سًا  خم�سون  ذلك  من  لها  احلال  غر�سًا،  ت�سعون  جملته  �سداقًا 
بعد  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها 
احلال وقدره اأربعون غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق، مبوت اأو طالق بائن 
ًا، وزّوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالوكالة  ِعيَّ تاأجياًل �َصْ
ال�سداق  معّجل  ِبَقْب�ص  العرتاف  ويف  ذلك،  يف  عنها  وكالته  الثابت  عنها 
بها  العارفني  برغوث  و�سليمان حممد  اأحمد  من  واحد  كل  ب�سهادة  املزبور، 
ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ال�سعدّي  اأحمد  بن  الدين  فخر  عّمها  بتعريف 
رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ زواجًا �سحيحًا �صعًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه، قبوًل �َصْ

يف ع�صين �سهر حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اأبو  ال�سيخ  علي  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى ال�سيخ خليل، كاتبه. 

93/ ح1
�صاء بيت 

مبحلة 
الن�سارى

 1082 14 حمّرم 
هـ/ 22/ 5/ 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
غريه،  دون  لنف�سه  مباله  الن�صايّن  جرج�ص  ولد  ميخائيل  ا�سرتى  ومعاليه، 
من كل واحد من قد�سي ولد �سالح الن�صايّن، فباعه ما هو له وجاٍر يف ُملكه 

مبوجب حجة �صعّية ُموؤرخة يف اأوائل جمادى الثانية ل�سنة ثمانني واأَْلٍف 
ال�صيف  بالقد�ص  العزيز  احُلكم  اأَفْندي بن مو�سى خليفة  �سادرة لدى حممد 
�سابقًا، متّوجه باإم�سائه وخمتومة بحكمه، ويد البائع املزبور وا�سعة على 
ذلك بحٍق �سحيح �صعّي دون امُلعار�ص واملنازع له يف ذلك، اإىل حني �سدور 
ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  الدار  من  العلوّية  الطبقة  جميع  وذلك  البيع،  هذا 
الأول، و�صقًا  بابها  ال�سالك وفيه  بالّدرب  ِقبلة  الن�سارى، املحدودة  َحلَّة  مِبَ
بدار عي�سى �سياج وخلفا و�سماًل الدرب ال�سالك وفيه بابها الثاين، وغربًا بدار 
ُمطلة على  �سمالية  اأحدهما  املزبورة وبها طاقتان  الطبقة  ال�صابي وبقبوه 
ال�سارع، والثانية ِقبلة مطلة على الدار املزبورة تعرف ب�سكن قد�سي البائع 
ل املزبور وجميع ح�سته ال�سائعة َوَقْدُرها قرياطان ون�سف قرياط من اأ�سْ



231عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأربعة وع�صين قرياطًا من كل ال�سهريجني والإيوانني واملطبخني واملرتفقني 
وال�ساحة، كذلك جميع ما بالدار املزبورة �صكة امل�سرتي املزبور واخلوري 
مو�سى ولد جرج�ص وحنا ولد دعدو�ص الن�صاين بحق الباقي بجميع حقوق 
اإليه وبكّل  ُكله وُطرقه وحدوده ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب  ذلك 
للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  املعلوم ذلك عندهما  لذلك �صعًا  له  حق هو 
�صعَا بثمن قدره ثالثة وت�سعون غر�سًا عددّية َيْعدل كل منها ثالثون قطعة 
العرتاف  بذلك  باعرتافه  املزبور  البائع  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا  م�صّية 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم،  ِعّي، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ال�صَّ
وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة  ِعّي،  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  جزء  كل  ومن 
در البيع الباّت بينهما باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي،  ِعّي و�سَ بالطريق ال�صَّ
ِعّيّة  وت�سّلم وت�سليم �سحيحني �صعيني، بعد الروؤَْية واملعرفّة واملعاقدة ال�صَّ
والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة 
ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا، وح�ص حنا ولد دعدو�ص و�سهد على �سحة 
البيع املزبور، و�سدوره من اأهله يف حمّله للمعار�سة لبيع امل�سرتى املزبور 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك،  ِعيَّ ِعّية معار�سة �َصْ يف ذلك بوجه من الوجوه ال�صَّ
اهلل  خلَّد  اليه  امُل�سار  ِعّي،  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  كّله  ذلك  م�سمون  وثبت 
رْيَراً يف رابع ع�ص حمّرم احلرام من �سهور �سنة  ًا، حَتْ ِعيَّ النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى. كاتبه. 

�صاء دار93/ ح2
 1082 14 حمّرم 

هـ/ 22/ 5/ 
1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى اخلوري مو�سى ولد اخلوري جري�ص الن�صايّن مباله لنف�سه 
دون غريه من مو�سى ولد �سالح الن�صايّن، فباعه ما هو له وجاٍر يف ُملكه 
واأَْلٍف  ل�سنة ثمانني  الثانية  اأوائل جمادى  مبوجب حجة �صعّية موؤرخة يف 
متّوجه باإم�ساء حممد اأَفْندي بن مو�سى خليفة احُلكم العزيز بالقد�ص ال�صيف 
َحلَّة الن�سارى املحدودة ِقبلة بالدرب ال�سالك وفيه بابها الأول، و�صقًا بدار  مِبَ
عي�سى �سياج وَخَلف، و�سماًل بالدرب ال�سالك وفيها بابها الثاين، وغربًا بدار 
ة  ال�صابي وبقبوه باب البيت املزبور �صقًا وبه طاقة �صقية وجميع احُل�سَّ
ال�سهريجني واملطبخني َوَقْدُرها قرياطان ون�سف قرياط من كل  ال�سائعة 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

واملرتفقني وال�ساحة الكائنة يف جميع الدار املزبورة �صكة امل�سرتي املزبور 
الباقي  الن�صايّن بحق  الن�صايّن، وحنا ولد دعدو�ص  وميخائيل ولد جري�ص 
جميع حقوق ذلك ُكله وُطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب 
النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما  وذلك  املعلوم  �صعًا  له  هو  حٍق  وبكل  اليه 
غر�ص  كل  َيعدل  عددّية  غر�سًا  وت�سعون  ثالثة  قدره  بثمن  �صعًا،  للجهالة 
منها ثالثون قطعة م�صّية ثمنًا حاًل مقبو�سة بيد البائع املزبور باعرتافه 
ة امل�سرتي من جميع الثمن  ِعّي، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ بذلك العرتاف ال�صَّ
ِعّية براءة قب�ص  ال�صَّ ِعّية بالطريقة  ال�صَّ املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة 
در البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي،  وا�ستيفاء، َو�سَ
ِعّية  وت�سّلم وت�سليم �سحيحني �صعيني، بعد الروؤَْية، واملعرفة، واملعاقدة ال�صَّ
وتبعة  درك  من  ذلك  كان يف  منهما، وحيثما  ترا�ٍص  بالأبدان عن  والتفرق 
ف�سمانة لزم حيث يجب �صعًا، وح�ص حنا ولد دعدو�ص و�سهد على �سحة 
البيع املرقوم و�سدوره من اأهله يف حمله املعار�سة له مع امل�سرتي املزبور 
ًا ت�سادقوا على ذلك  ِعيَّ ِعّية مطلقًا ت�سديقًا �َصْ يف ذلك بوجه من الوجوه ال�صَّ
اإليه خلَّد اهلل  ِعّي امُل�سار  كذلك، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
اثنني  ل�سنة  احلرام  رابع ع�ص حمّرم  رْيَراً يف  حَتْ ًا، ً  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه،  النَِّعم 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

93/ ح3
�صاء بيت 

مبحلة 
الن�سارى

 1082 14 حمّرم 
هـ/ 22/ 5/ 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
لنف�سه  مباله  الن�صاين  فلنولة  حنا  اخلوري  ولد  ميخائيل  ا�سرتى  ومعاليه، 
له  هو  ما  فباعه  الن�صاين،  �سالح  ولد  قد�سي  من  واحد  كل  من  غريه  دون 
وجاٍر يف ملكه مبوجب حجة �صعّية موؤرخة يف اأوائل جمادى الثانية ل�سنة 
العزيز  احُلكم  خليفة  مو�سى  بن  اأَفْندي  حممد  لدى  �سادره  واأَْلٍف  ثمانني 
َحلَّة الن�سارى املحدودة ِقبلة بالدرب ال�سالك وفيه بابها  بالقد�ص ال�صيف مِبَ
الأول، و�صقًا بدار عي�سى �سيداح، وخلفا و�سماًل بالدرب ال�سالك، و فيه بابها 
)...( وبها طاقتان  الطبقة املزبورة  ال�صابي وبقبوه باب  الثاين وغربًا بدار 
اأحدهما �سمالية ُمطلة على ال�سارع، والثانية قبلّية مطلة على الدار املزبورة 
اأربعة ل  اأ�سْ َوَقْدُرها قرياطان ون�سف قرياط من  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ وجميع 



233عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

واملرتفقني،  واملطبخني  والإيوانني  ال�سهريجني  كل  من  قرياطًا  وع�صين 
جرج�ص  ولد  مو�سى  �صكة  املزبورة  بالدار  ذلك  وجميع  الكائنة  وال�ساحة 
الن�صايّن، وحنا ولد دعدو�ص الن�صايّن، وثمن �صكتهما بحق الباقي بجميع 
حقوق ذلك ُكله وُطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب اليه و 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا،  كل حٍق هو له �صعًا املعلوم عندهما العلم ال�صَّ
بثمن قدره ثالثة وت�سعون غر�سًا عددّية يعادل كل غر�ص منها ثالثون قطعة 
باعرتافه  املزبور  البائع  بيد  واأربعون غر�سًا  ذلك ثالثة  احلال من  م�صّية، 
اأَِذن  املرقوم  الثمن  من  الباقية  غر�سًا  اخلم�سون  و  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك 
ِعّي  ْين ال�صَّ البائع املرقوم بدفعها )...( املدعوة حليمة مطروحًا لها من الدَّ
ًا وح�صت حينه املزبورة واعرتفت ِبَقْب�ص اخلم�سني غر�سًا  ِعيَّ بذمته اإذنًا �َصْ
ِعّي، وُبرَِّئْت بذلك  من امل�سرتي املزبور واعرتف البائع املزبور العرتاف ال�صَّ
الباّت بينهما يف ذلك  البيع  ِعّي، و�سدر  ال�صَّ ْين  الدَّ البائع املرقوم من  ة  ِذمَّ
باإيجاب �صعني وقبول مرعّي بينهما وت�سّلم وت�سلم �سحيحني �صعيني بعد 
وحيثما  بينهما  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفّرق  واملعاقدة،  واملعرفة،  الروؤَْية، 
كان يف ذلك من درك و تبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا، وح�ص كل 
ال�صيكني يف  الن�صايّن  واحد من ميخائيل ولد جرج�ص وحنا ولد دعدو�ص 
الدار املزبورة، و�سّدقًا على �سحة البيع املزبور، و�سدوره يف اأهله يف حمّله 
ًا، وعّرف )...( املزبورة )...( ولد �سهوان الن�صاين مع ومن جاز  ِعيَّ ت�سديقًا �َصْ
ًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  بها �صعًا  تعريفه 
ًا،  ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف رابع ع�ص حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

زواج94/ ح1
 1082 16 حمّرم 

هـ/ 24/ 5/ 
1671م

ال�ساُب املدعو رجب بن خليفة احلمامي، مبخطوبِته بدرة بنت احلاّج  تّزوج 
ِعّية، اأ�سدقها على  عالء الدين خبي�سة البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�صَّ
�سيدنا حممد �سلى اهلل  نبّيه  �سّنة  و  اهلل تعاىل، وعونه وُح�سن توفيقه  بركة 
عليه و�سلم، �سداقًا ُجملته ثمانون غر�سًا عددّية احلالُّ لها من ذلك خم�سون 
ِعّي،  غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
والباقي بعد احلال ثالثون غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق، مبوت اأو طالق 
بائن، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك، والدها املزبور بالوكالة عنها الثابت 
ب�سهادة  داق املزبور  ال�سّ ُمقّدم  ِبَقْب�ص  وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف 
كل واحد من احلاّج ا�سحق بن داوود احلاّلق، وعبد النبي ابن ح�سن الُزْعُرب 
ًا، ً مقبوًل به من الزوج املزبور ِعيَّ ًا، زواجًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ العارفني بها 
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رْيَراً يف �ساد�ص ع�ص حمّرم احلرام �سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه، قبوًل �َصْ
واأَْلٍف. 

ال�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 
علي، ال�سيخ اأبو الفتح ، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

زواج94/ ح2
 1082 18 حمّرم 

هـ/ 26/ 6/ 
1671م

تّزوج حممد اأحمد اأبو زرعة، مبخطوبته فاطمة بنت نور الدين النابل�سي املراأة 
ِعّية، اأ�سدقها على �سداق قدره ثالثون غر�سًا  الكاملة اخلالية من املوانع ال�صَّ
عددّية، احلال من ذلك خم�سة ع�ص غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
والدها املزبور، والباقي خم�سة ع�ص غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق، مبوت 
بالوكالة  املزبور  والدها  كذلك،  ذلك  بذلك على  منه  زّوجها  بائن،  اأو طالق 
ال�سداق  مقّدم  ِبَقْب�ص  العرتاف  ويف  ذلك،  يف  عنها  وكالته  الثابت  عنها 
احللبي،  بكر  اأبو  احلاّج  ابن  ا�سماعيل  احلاّج  من  واحد  كل  ب�سهادة  املزبور 
واأحمد بن حممد النابل�سي العارفني بها مع تعريف ابن خاإلها احلاّج اأحمد 
ًا بتاريخ ثامن ع�ص من �سهر حمّرم احلرام �سنة اثنني  ِعيَّ بن خليفة تعريفًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون، كاتبه. 

ترتُّب94/ ح3
 1082 19 حمّرم 

هـ/ 27/ 5/ 
1671م

و�سّيدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ص 
احلاكم  قني،  امُلَدقِّ ُزبدة  وامُلَحقِّقني،  العلماء  ُعمدة  واملدّر�سني،  الق�ساة  فخر 
نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
امّلْرِعّي،  امُلّعنيَّ  ِعّي وال�سلوب  ال�صَّ بالطريق  ب  ترتَّ دامت ف�سائله ومعاليه، 
حممد  الكرام  املدّر�سني  فخر  املرحوم  يتيمّي  حلبي  واإبراهيم  حلبي  ملحمد 
بن  اأحمد  احلاّج  احلني  ال�سّ فخر  و�سّيهما  مببا�صة  العينبو�سي  ابن  اأَفْندي 
واحد  ة كل  ِذمَّ ال�سوق يف  �سيخ  بابن  املبارك  بن�سبه  ال�سهري  املرحوم حممد 
و�سيناي  اإي�ساف،  ولد   )...( و  حاييم  ولد  ويهودا  �سيناي  ولد  خاي  مرد  من 
عليهم،  واملتكلمني  ال�صيف  بالقد�ص  اليهود  طائفة  من  وهم  حاييم،  ولد 
والكفالة  اأنف�سهم  عن  بالأ�سالة  ال�صيف  بالقد�ص  الكائن  اأوقافهم  وعلى 
عن اي�ساف ولد مو�سى و�ساوؤول ولد ياقوت اليهوديني وهما املتكلمان عن 
اليهود املرقومني مبلغ وقدره ت�سعون غر�سًا عددية وهي التي بذمتهم �سابقًا 
ثمانني  ل�سنة  �سّوال  �سهر  من  ع�ص  �سابع  يف  موؤرخة  �صعّية  حجة  مبوجب 
واأَْلٍف �سادرة لدى فخر النّواب الكرام علي اأَفْندي خليفة احُلكم العزيز بالقد�ص 
ِعّي وبثمن جوخة )...( خميطة ثمانية ع�ص غر�سًا  ال�صيف �سابقًا ال�سدور ال�صَّ
ابتاعوها وت�سلموها باأيديهم من الو�سّي املزبور باحل�صة واملعاينة الت�سّلم 

ِعّي، املوؤجل ذلك عليهم مل�سي �سنة ت�سي من غّرة �سوال �سنة اإحدى ال�صَّ
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جميع  يف  متكافلون  مت�سامنون  وهم  ِعّي،  ال�صَّ التاأجيل  واأَْلٍف،  وثمانني 
ة، ياأذن كل منهم لالآخر، ت�سادقوا على ذلك.  املبلغ املزبور يف املال والِذمَّ
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم  كذلك وثبت م�سمونه لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف تا�سع ع�ص حمّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني  ًا، حَتْ ِعيَّ عليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

ح�سور94/ ح4
 1082 15 حمّرم 

هـ/ 23/ 5/ 
1671م

، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الكراِم،  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني  فخِر 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�ساِئله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
واملدر�سني،  الق�ساِة  قدوِة  املرحوِم  ابن  علي  ال�سيِخ  الكراِم  امل�سّدرين  فخِر 
الدّقاق قا�سي املحفل ال�صيف  ال�سهري ن�سبه املبارك بابن  ال�سيخ م�سطفى 
ده التوجه لالأ�ستانة  ِعّي امُل�سار اإليه اأَنَّ َق�سْ د ملولنا احلاكم ال�صَّ �سابقًا، واأَكَّ
اإذنًا  بذلك  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  له مولنا  واأَِذَن   ،  )...( و  لق�ساء م�ساحله  العلّية 
فخر  حاإله  ُمقام  واأَقام  ل  وكَّ اأّنه  املزبور  علي  ال�سيخ  عليه  اأ�ْسَهد  ًا،  ِعيَّ �َصْ
املدُر�سني الكرام ال�سيخ نور الدين ال�سافعي يف مبا�صة وظيفة الت�سدير بحرم 
امل�سجد الأق�سى ال�صيف، وقبة ال�سخرة امل�صفة، ويف اإقامة النواب لقراءة 
ِعّية،  الأجزاء ال�صيفة امُلّعنيَّ قراءتها للموكل املزبور مبوجب ال�سجالت ال�صَّ
ال�ُصَّة  بيده، ويف قب�ص معاليه اجلهات من  املجّلدة  ال�سلطانية،  والرباءات 
ة  ْين املرتتب بِذمَّ الرومّية، ويف قب�ص ديونه واأجرة عقاراته، ويف قب�ص الدَّ
اليهود والفرجن، ويف كل ما يتوقف عليه القب�ص )...( وكالة �سحيحة �صعّية 
رْيَراً من ن�سف حمّرم  ًا، حَتْ ِعيَّ الدين قبوًل �َصْ ال�سيخ نور  مقبولة من مولنا 

احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

قيد بالإذن 95/ ح1
ِعّي ال�صَّ

اأوائل حمّرم حمّرم 
 /9 1082 هـ/ 

1671م  /5

اأَفْندي  اأحمد  الإ�سالم  ق�ساة  فخر  مولنا  عن  ال�سادر  ِعّي  ال�صَّ بالإذن  قيد 
املوحدين،  ولة  اأوىل  امل�سلمني  ق�ساة  اأق�سى   .1082 �سنة  حمرم   15 يف 
الف�سيل واليقني، حجة احلق على اخللق، وارث علوم الأنبياء  الف�سل  معدن 

واملر�سلني، املخت�ص مبزيد عناية امللك امُلّعنيَّ مولنا. 
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قيد بالإذن 95/ ح2
ِعّي ال�صَّ

 1082 10 حمّرم 
هـ/ 18/ 5/ 

1671م

ِعّي بالتاريخ املذكور اأَْعاله قيد بالإذن ال�صَّ
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96/ ح1

ا�ستئجار 
بيت ببا 
ال�سوق 
الكبري

 1082 15 حمرم 
هـ/ 23/ 5، 

1671م

، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الكراِم،  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني  فخِر 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�ساِئله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
ا�ستاأجر فخُر اأْقراِنه وزين خاّلنه يو�سف ب�سه ابن املرحوم حممود بن حليمة، 
ان  الأَقرَّ ُعمدة  من  غريه  دون  لنف�سة  مباله  ال�صيف،  القد�ص  بقلعة  الّراجل 
احُلْرَمة  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  ال�سكرّي،  الن�ص  اأبي  املرحوم  ابن  بيك  مو�سى 
خديجة بنت املرحوم �سالح الثعلبي، الناظرة على وقف جدِّها لأبيها الأعلى 
عثمان الثعلبي، الثابت وكالته عنها فيما ياأتي بيانه فيه، من الإيجارة الآتي 
الوقف  ره ما هو جاٍر يف  فاأجَّ �سيعنّي فيه �صعًا  التي  بالأجرة  بيانها فيه، 
ِعّي، وذلك جميع الدار الكائنة بباب  املزبور وله ولية ايجاره بالطريق ال�صَّ
املحدودة،  ال�صيف  بالقد�ص  اليهود  حملة  اإىل  فيه  املتو�سل  الكبري  ال�سوق 
ِقْبلة بدكان جارية يف الوقف املزبور، و�صقًا بدار جارية يف الوقف املزبور، 
و�سماًل بدكان جارية يف الوقف املزبور وغربًا بالدرب ال�سالك وفيه الباب، 
وبجميع حقوق ذلك كله وُطرقه وُجدره ومرافقه ومنافعه وما ُعرف به وُن�سب 
النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعًا  لذلك  هو  حٍق  وبكل  اليه 
يرى  ما  املوؤجرة  بالعني  املرقوم  امل�ستاأجر  ينتفع  اأن  على  �صعًا،  للجهالة 
ِعّية، وعلى اأن ُيبنى امل�ستاأَجر بالدكان املزبور �سبُع خواٍب  النتفاعات ال�صَّ
ل�سناعة ال�سابون، ليكون ما �سيبنيه بالدكان املزبورة ملكًا له ملدة ثالثني 
�سنة عربيات )...( متواليات ال�سهور والأعوام، متعاقبات الليايل والأيام، يف 
على  قبله  ما  منها  عقد  كل  يلي  �سنوات،  ثالث  منها  عقد  وكل  عقود  ع�صة 
الولء والرتتيب، ويلي املدة املزبورة يوم تاريخه، واآخرها انق�ساوؤها باأجرة 
قدرها عن املدة املزبورة مائة غر�ص وع�صون غر�سًا عددّية يعدل كل غر�ص 
كل  غرو�ص،  اأربعة  �سنة  كل  اأجرة  عن  ح�سابًا  م�صّية  قطعة  ثالثون  منها 
ِعّي، وح�سب عقد اليجارة بينهما يف  اأجرة كل �سنة يف ختامها احللول ال�صَّ
ذلك باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي وت�سّلم وت�سليم �سحيحني �صعيني، بعد 
منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفرُّق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة،  الروؤَْية، 
وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانة لزم حيث يجب �صعًا، وذلك 
ال�سيد  املرحوم  ابن  ال�سيد مو�سى  ال�سادات  فخِر  واحٍد من  كلُّ  اأن ح�َص  بعد 
حممد ابن الرتجمان وفخر اأْقرانه ح�سني ب�سه ابن املرحوم عبد الغفار الراجل 
بقلعة القد�ص ال�صيف، واأخرب عن طريق ال�سهادة باأَّن اأجرة الدكان املزبورة 
اأجرة امِلْثل وفوق قيمة العدل، واأن يف ذلك حظًا وم�سلحة عائداً نفُعها على 
اإخباراً مرعيًا، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم  جهة الوقف املرقوم 
وُحِكَم مبوجبه  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  املوىل  ِنَعم  دامت  اإليه  امُل�سار  ال�سافعي، 
ومن موجبه لزوم عقد الإيجارة يف املدة املزبورة وعدم انف�ساخها مبوت
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اأحدهما واإن انتقل النظر وال�ستحقاق للغري ُحكما  اأو  املتاأجرين املزبورين 
ِعّي ال�سافعّي لدى �ّسيدنا ومولنا  ًا، وثبت ما ُن�سب ملولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ق، الفا�سل امُلَحقِّق قدوة ق�ساة الإ�سالم، ُذخر ولة الأنام، احلاكم  الَعاِل امُلَدقِّ
ه الكرمي نظري اأعاليه، دامت ف�سائُله  ع َخطُّ ِعّي احلنفي اأحمد اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ه َقِبل ذلك واأَم�ساه واأجازه وارت�ساه، واألزم العمل  ًا واأَنَّ ِعيَّ ومعاليه، ُثُبْوتًا �َصْ
�سهر  من  ع�ص  اخلام�ص  اليوم  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ تنفيذا  ذه  ونفَّ مبقت�ساه، 

املحرَّم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
مولنا  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  مولنا  الديري،  زكريا  ال�سيخ  مولنا  �سهود: 
ال�سيخ علي الدّقاق، مولنا ال�سيخ علي الثوري، مولنا ال�سيخ مو�سى، حممد 

حلبي، كاتبه. 

زواج96/ ح2
 1082 19 حمّرم 

هـ/ 27/ 5، 
1671م

ابن  الدين  الّرملي مبخطوبته زينب بنت احلاّج �سم�ص  اأحمد بن حممد  تّزوج 
ِعّية، اأ�سدقها على بركة اهلل  اأبي النَِّعم املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
تعاىل، وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه �سّيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، 
�سداقًا جملته ع�صة غرو�ص احلال لها من ذلك خم�سة غرو�ص عددّية مقبو�سة 
بعد  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها 
احلال خم�سة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق، مبوت اأو طالق بائن، زّوجها 
منه بذلك على ذلك كذلك يف العرتاف ِبَقْب�ص مقّدم ال�سداق املزبور ويف كل 
واحد من خليل بن �سعد الدقري واحلاّج علي بن خاطر الزيات العارفني بها 
ًا، مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل  ِعيَّ ًا، زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ

رْيَراً يف تا�سع ع�ص حمرَّم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، ً حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

ار97/ ح1 اأَقرَّ
 1082 م  18 حمرَّ

هـ/ 26/ 5، 
1671م

، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى مولنا و�سّيِدنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الكراِم، احلاكِم  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني 
اأَقرَّ  ومعاليه،  ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن 
احلاّج  املرحوم  بن  م�سطفى  احلاّج  ال�ساحلني  فخر  من  واحد  كل  واعرتف 
ِقَبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  حممد  وولده  نف�سه،  عن  الأ�سيل  ال�صابي  حممد 
ياأتي  الثابت وكالته عنها يف ما  الأو�سته خليل اخلّياط  والدته فخري بنت 
بيانه فيه، ب�سهادة كل واحد من �سيدي حممد بن اإبراهيم بن رجب، وفواز بن 
ح�سن الن�سا�سيبي العارفني بها مع تعريف زوجها احلاّج م�سطفى املذكور 
حة، وال�سالمة، والطواعية، والختيار من غري  ًا وهما بحال ال�سّ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
اإكراه لهما يف ذلك، ول اإجبار اأنهما كانا من منذ ع�ص �سنوات �سابقات على 

تاريخ اأْدَناه باعا للن�صاين املدعو مهّنا ولد منري البّحار، ولزوجته �سهال
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بنت �سلمان الرفداوي وهما ا�سرتيا منهما مبالهما �سوّية بينهما ما هو لهما 
متفا�ساًل بينهما للحاج م�سطفى املذكور، ا�سرتيا ثلثي املبيع الآتي بيانه 
بالبتياع  م�سطفى  للحاج  ومنتقل  الُثلث،  املذكورة  امُلَوّكلة  ولفخري  فيه، 
ِعّي من اإبراهيم بن خليل مبوجب حجة �صعّية موؤرخة يف ثامن ع�ص من  ال�صَّ
ِعّي  حمرَّم ل�سنة �سبع وخم�سني واأَْلٍف، ومنتقل للموكلة املزبورة بالإذن ال�صَّ
من ِقَبل والدها خليل املذكور، ويدهما وا�سعة على ذلك، ثابتة م�ستقرّة دون 
امُلعار�ص وامُلنازع لهما يف ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع، وذلك جميع الدار 
َحلَّة الن�سارى امُل�ْسَتِملة على قبوين  القائمة البناء مبدينة القد�ص ال�صيف مِبَ
على اأحدهما طبقة جديدة اأن�ساأها امل�سرتي املذكور يف زوجته وبداخل اأحد 
مرتفق  بها  �سماوية  و�ساحة  الأ�ستية،  ماء  جلمع  معد  ماء  �سهريج  القبوين 
ومنافع، ومرافق، وحقوق �صعّية، ويحدها ِقبلة دار حنا دعدو�ص الن�صاين، 
و�صقًا حاكورة بيد اأولد املحت�سب، و�سماًل حاكورة احلب�سة، وغربًا زقاق غري 
النَّافذ ومنه بابها بجميع حقوق ذلك ُكله وُطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه 
وما ُعرف به وُن�سب اإليه وبكل حٍق هو لذلك �صعًا املعلوم بذلك عندهم العلم 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره مائة غر�ص واحد عددية ثمنًا حاًل  ال�صَّ
ل فيه، فمن ذلك ما باعه احلاّج م�سطفى الأ�سيل املذكور ثلثي  على ما يف�سّ
عددّية  غر�سًا  و�ستون  �ستة  وقدره  الثمن  من  ذلك  قابل  مبا  املرقوم  املبيع 
ُثلث املبيع املذكور مبا  الوكيل املزبور  وع�صون قطعة م�صّية، وما باعه 
م�صّية  قطع  وع�صة  عددية  غر�سًا  وثالثون  ثالثة  وقدره  الثمن،  من  قابله 
ة  ًا، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ مقبو�سًا بيدهما باعرتافهما بذلك اعرتافًا �َصْ
الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرقوم،  الثمن  جميع  من  املزبورين  امل�سرتين 
الباّت  البيع  �سدر  ه  واأنَّ وا�ستيفاء،  قب�ٍص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ
�صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سّلم  مرعّي،  وقبول  �صعّي،  باإيجاب  بينهم 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهم،  بعد الروؤَْية واملعرفة، واملعاقدة ال�صَّ
وحيثما كان يف ذلك منه درك وتبعة ف�سمانة لزم حيث يجب �صعًا، اإقراراً 
الأ�سيل  املذكور  امل�سرتي  مهّنا  من  م�سدقني  �صعيني  �سحيحني  واعرتافًا 
ِعّي عن زوجته الثابت وكالته عنها �صعًا يف ذلك،  عن نف�سه، والوكيل ال�صَّ
وح�ص بح�سورهم فخر الأماثل والأعيان م�سطفى اآغا الدزدار بقلعة القد�ص 
البايع  م�سطفى  احلاّج  من  وقب�ص  اآغا،  اأرغون  وقف  على  املتويل  ال�صيف 
غر�سُا  ع�صون  وقدره  املرقوم  الوقف  جلهة  بذمته  مرتتبًا  كان  ما  املذكور 
ًا واأ�ْسَهد عليه اأنه فكَّ رهن الدار املذكورة املرهونة على  ِعيَّ عددية قب�سًا �َصْ
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون  ِعيَّ مال الوقف املزبور فكاكًا �َصْ
ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك 

�سارت الدار املذكورة ُملكًا من اأمالك مهنا املزبور وزوجته �سهال املرقومة
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الثاين، يت�صفون فيها ت�صف  الن�سف  �سوّية بينها ملهنا ن�سفها، ول�سهال 
رْيَراً  ِعّية، حَتْ رْيورة ال�صَّ امُلاّلك يف اأمالكهم، وذوي احلقوق يف حقوقهم، ال�سّ

يف ثامن ع�ص حمّرم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

�سهادة97/ ح2
اأوا�سط حمرم 

 /23 1082 هـ/ 
1671  /5

مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الكراِم، احلاكِم  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني 
ف�ساِئله  دامت  نظرِيه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، اأ�ْسَهد على نف�سه كل واحد من اإبراهيم بن ا�سماعيل ع�سفور، وعلي 
بن �سالح ع�سفور، بالأ�سالة عن نف�سيهما واحلاّج حممد بن غازي بالوكالة 
اآمنة بنت �سالح املزبور، الثابت وكالته عنها يف  احُلْرَمة  ِقَبل  ِعّية عن  ال�صَّ
الدين بن برهان  الإ�سهاد الآتي بيانه فيه �صعًا ب�سهادة كل واحد من فخر 
الدين ال�ّسقطي، وال�سيخ م�سطفى )...( وكل واحد منهم على ال�سّحة، وال�سالمة 
مبعنى  عارفني  اإجبار  ول  ذلك  يف  لهم  اإكراه  غري  من  والختيار  والطواعية 
ِقَبل  ي�ستوجبوا  ي�ستحقوا، ول  اأنهم ل  عليه  به  فيما يرتتب  املزبور  الإ�سهاد 
ِعّي، ول ِقَبل  الرجل املدعو ح�سني ال�سهري بابن حبي�ص احلا�ص باملجل�ص ال�صَّ
ة، ول ذهبًا، ول  اأخيه حممود حقًا، ول ا�ستحقاقًا، ول دعوى، ول طلبًا، ول ف�سّ
دْينًا، ول عْينًا، ول اإرثًا، ول مورثًا، ول نحا�سًا، ول ر�سا�سًا، ول ما ت�سحُّ به 
الدعوة، وتقام عليه البّينة، ول ميينًا باهلل تعاىل، واإْن وجبت ولحقًا مطلقًا 
اإ�سهاداً �سحيحًا، م�سدقًا من  اأْدَناه،  مِلا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه 
ًا، و�سدر بينهما اإ�سهاد  ِعيَّ الأ�سيلني املزبورين، والوكيل املرقوم ت�سديقًا �َصْ
فريق  املزبور  حممود  واأخيه  املزبور  ح�سن  باأّن  اجلانبني  من  عام  وتباري 
اأول، وامُلَوّكلة فريق ثاٍن، واأَّن كل فريق ل يبَق ي�ستحق ِقبل الفريق الآخر حقًا 
مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأْدَناه ت�سادقوا على ذلك، وثبت 
ِعّي امُل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا  م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف اأوا�سط حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، املزبورون، كاتبه. 

�صاء بيت98/ ح1
اأوا�سط حّمرم 

 /23 1082 هـ/ 
1671م  /5

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة،  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة،  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  ال�صيفِة  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل  الغّراِء،  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَُّه تعاىل بني يدي مولنا و�سّيِدنا  امُلنيِف  العلّي  والعبِد  ال�صيِف،  القد�ِص 
الأعالِم حاّلِل  العلماِء  ُعمدِة  الكراِم،  املدّر�سني  الفّهامِة فخِر  الُعمدِة  العاّلمِة 

ه ع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ م�سكالِت الأناِم، احلاكِم ال�صَّ
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رقم �س/
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الكرمي باأعايل نظريه، دام ف�سله واأَْعاله، ا�سرتى فخر الأكابر والأعيان عبد 
الكرمي جورجي بدم�سق ال�سام ابن املرحوم م�سطفى مباله لنف�سه دون غريه 
واملدّر�سني  اخلطباء  ُعمدة  العاملني،  العلماء  قدوة  واحد من مولنا  من كل 
م�ستهى  املدعّوة  احُلْرَمة  ِقَبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  العلمي  الوفا  اأبي  ال�سيخ 
�صعًا،  فيه  بيانه  ياأتي  فيما  عنها  وكالته  الثابت  ع�سفور،  بن  حممد  بنت 
اإ�سماعيل بن ع�سفور، ومن علي بن �سالح ع�سفور، ومن  بن  اإبراهيم  ومن 
نف�سه  عن  الأ�سيل  حممود  اأخيه  ومن  حبي�ص،  بن  ح�سني  احلاّج  ابن  ح�سن 
عبد  ومن  البلوغ،  درجة  عن  القا�ص  يو�سف  �سقيقه  على  ِعّي  ال�صَّ والو�سّي 
ِعّي عن ِقَبل زوجته حامدة بنت  لقادر بن عبد الرحمن بن تيم الوكيل ال�صَّ
ا�سماعيل املزبور الثابت وكالته عنها فيما ياأتي ذكره فيه ب�سهادة كل واحد 
ُثُبْوتًا  من اأخيها ابن تيم املزبور وح�سن بن ح�سني املرقوم، العارفني بها 
ِعّي عن ِقَبل زوجته اآمنة بنت  ًا، ومن احلاّج حممد بن غازي الوكيل ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
�سالح ع�سفور الثابت وكالته عنها يف اخل�سو�ص الآتي ذكره فيه ب�سهادة 
ًا ومن احلاّج خلف  ِعيَّ كل واحد من اإبراهيم املذكور، وح�سن املرقوم ُثُبْوتًا �َصْ
ِعّي عن قبل ولده ح�سن  بن ح�سني املع�صاين، الأ�سيل عن نف�سه والوكيل ال�صَّ
ِعّي على اأولده وهم فخري  البالغ الثابت وكالته عنه �صعًا، والو�سّي ال�صَّ
احلاّج  بن  علي  ومن  البلوغ،  درجة  عن  القا�صين  وبدري  وزينة،  ونعيمة، 
ِعّي عن ِقَبل اأخيه عو�ص  قويدر ال�سكاكيني الأ�سيل عن نف�سه، والوكيل ال�صَّ
اأ�سالًة ووكالًة وو�سايًة ما هو  الثابت وكالته عنه يف ذلك �صعًا، فباعوه 
املزبورين، ما هو  والقا�صين  املرقومني  وامُلَوّكلني  املذكورين،  بالأ�سالء 
ِعّي من  لهم وجاٍر يف ملكهم، ومنتقل مل�ستهي امُلَوّكلة املزبورة بالرث ال�صَّ
ِعّي من ِقَبل والده  ِقَبل والدها املزبور ومنتقل لإبراهيم املزبور بالإرث ال�صَّ
ِقَبل والدتهم خريي بنت  ِعّي من  املزبور ومنتقل لعلّي املزبور بالإرث ال�صَّ
ِعّي  اإبراهيم بن ع�سفور، ومنتقل حلامدة امُلَوّكلة املزبورة بع�سه بالإرث ال�صَّ
ِعّي مبوجب حجة  من قبل والدها ا�سماعيل املزبور، وبع�سه بالبتياع ال�صَّ
خللف  ومنتقل  واأَْلٍف،  ثمانني  ل�سنة  الثاين  جمادى  بغّرة  موؤرخة  �صعّية 
ع�سفور،  حممد  احلاّج  بنت  بدرة  زوجته  ِقَبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرث  واأولده 
ِعّي من ِقَبل والدتهما �ساكنة وباإذن مولنا  ومنتقل لعلّي، واأخيه بالإرث ال�صَّ
ِعّي امُل�سار اإليه للو�سيني املزبورين ببيع ح�سة ال�سغار لوجود  احلاكم ال�صَّ
ِعّي؛ وهو النفقة، والك�سوة ويدهم وا�سعة على ذلك ثابتة م�ستمرة  امل�ساغ ال�صَّ
ة ال�سائعة  م�ستقرة ودون امُلعار�ص وامُلنازع لهم يف ذلك وذلك جميع احُل�سَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطًا،  ل كامل من اأ�سْ َوَقْدُرها ثمانية ع�ص قرياطًا من اأ�سْ
َحلَّة اليهود بالقرب  من جميع الدار القائمة البناء مبدينة القد�ص ال�صيف مِبَ
م�ستهي �صكة  �صعّية  ومرافق، وحقوق  منافع  على  امُل�ْسَتِملة  امل�سلخ  من 
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ُكُها بحق الباقي، ويحدها ِقَبلة طريق غري َنافذ،  امُلَوّكلة املزبورة، ومن ُي�ْصِ
الطريق  اأولد خاطر، و�سماًل دار بيد احلاّج عمر بن منر، وغربًا  و�صقًا دار 
ومنافعه،  وُجدره،  وُطرقه،  كّله  ذلك  حقوق  بجميع  الباب،  وفيه  ال�سالك 
ذلك  املعلوم  لذلك �صعًا  اإليه، وبكل حٍق هو  وُن�سب  به،  ُعرف  ومرافقه وما 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا، بثمن قدره من الغرو�ص الف�سّية  عندهم العلم ال�صَّ
ثالثمائة غر�ص عددّية عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صّية، ثمنًا حاًل 
ل فيه، فمن ذلك ما باعه ابن نعيم املذكور من  متفا�ساًل بينهم على ما ُيف�سّ
وقدره  الثمن  من  ذلك  قابل  مبا  قرياط  وُثلث  قراريط  ثالثة  املرقوم  املبيع 
علي  باعه  وما  م�صّية،  قطعة  ع�ص  و�سبعة  غر�سًاعددّية  وخم�سون  خم�سة 
ع�ص  وثالثة  واحد  غر�ص  ماية  الثمن  من  قابله  مبا  واحدا  قرياطا  املزبور 
غر�سًا واأربع قطع م�صّية �سوّية بينهم، وما باعه عبد القادر املذكور الوكيل 
ِعّي عن قبل زوجته حامدة املرقومة ثالثة قراريط وُثلثا قرياط مبا قابله  ال�صَّ
من الثمن واحد و�ستون غر�سًا وثالثة قطع م�صّية، وما باعه احلاّج حممد 
ِعّي عن ِقبل زوجته اآمنة املزبورة قرياطان مبا قابله  ابن غازي الوكيل ال�صَّ
اأبو  ال�سيخ  الثمن ثالثة وثالثون غر�سًا وع�صة قطع م�صية، وما باعه  من 
لة ووكالة  الوفا امل�سار اإليه بالوكالة عن منتهى املذكورة وخلف املزبور اأ�سْ
عن اأخيه من املبيع املرقوم قرياطان وُثلث قرياط وُخم�سا ُثلث قرياط واأربعة 
اأثمان ُخم�ص ثلث قرياط، مبا قابل ذلك من الثمن ع�صون غر�سًا و�ستة قطع 
ِعّي مقبو�سًا بيدهم  م�صّية يقت�سمون املبلغ على قدر ح�س�سهم بالوجه ال�صَّ
ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافهم 
ِعّية  امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
الباّت بينهم يف ذلك  البيع  ِعّي، براءة قب�ص وا�ستيفاء َو�سدر  بالطريق ال�صَّ
باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي، وت�سلُّم وت�سليم �سحيحن �صعينّي بعد الروؤَْية 
وحيثما  منهم  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفرُّق  ِعّية،  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة، 
كان يف ذلك من درك وتبعة، ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا وح�صت رابعة 
بنت علي بن كنكتينا، و�سّدقت على �سّحة البيع املزبور، واأّنه �سدر من اأهله 
ًا،  ِعيَّ يف حمّلة، ل منازعة ول مطاعنة لها مع امل�سرتي املزبور ت�سديقًا �َصْ
ِعّي  ال�صَّ وت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم 
رْيَراً يف اأوا�سط حمّرم افتتاح �سهور �سنة اثنني  ًا، حَتْ ِعيَّ امُل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، مولنا 
له، مولنا ال�سيخ علي الدّقاق، مولنا ال�سيخ  ال�سيخ فتح اهلل الديري كاتب اأ�سْ
الديري،  خليل  ال�سيخ  مولنا  الثوري،  الفتح  اأبو  ال�سيخ  مولنا  الثوري،  علي 
حممد جبلي الرتجمان فخر اأْقرانه عبد النبي بلو كبا�سي بقلعة القد�ص ال�صيف. 
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�سهادة99/ ح1
اأوا�سط حمّرم 

 /23 1082 هـ/ 
1671م  /5

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
اليهودي  �سموئيل  بنت  جنمة  املدعوة  اليهودية  عليها  اأ�ْسَهدت  ومعاليه، 
ولد  حييم  من  واحد  كل  ال�سهود  بها  وعّرف  ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ص  احلا�صة 
تعريفًا  بنقب�ص  املعروف  اليهودي  يهوهذا  ولد  ومو�سى  اليهودي،  يهوهذا 
اإكراه  والختيار، من غري  والطواعية  وال�سالمة  ال�سّحة  بحال  ًا، وهي  ِعيَّ �َصْ
لها يف ذلك ول اإجبار اأنها كانت يف �سهر حمّرم احلرام ل�سنة اإحدى وثمانني 
الكرمي  عبد  وال�ساأن  الفخر  اأويل  ُعمدة  والأعيان  الأكابر  لفخر  باعت  واأَْلٍف 
جوربجي ابن املرحوم م�سطفى، وهو ا�سرتى مباله لنف�سه دون غريه منها 
ِعّي  ما هو لها وجاٍر يف ُملكها وحتت ت�ّصفها، وُمنتقل اإليها بالبتياع ال�صَّ
من ا�سحق ولد اإبراهيم الفرجني اليهودي مبوجب حجة �صعّية �سابقة على 
حني  اإىل  م�ستقرة  م�ستمرة  ثابته  ذلك  على  وا�سعة  ويدها  اأْدَناه،  تاريخه 
ذلك،  يف  لها  وامُلنازع  امُلعار�ص  دون  �صعّي  �سحيح  بحق  البيع  �سدور 
َحلَّة اليهود جتاه امل�سلخ  وذلك جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ
امُل�ْسَتِملة على ثالثة بيوت �ُسفلية واإيوان، و�سهريج ُمعد جلمع ماء الأ�ستية، 
ومنافع ومرافق، وحقوق �صعّية ويحّدها ِقبلة دار بيد احلاّج حممد بن عبد 
اهلل، و�صقًا الدرب ال�سالك وفيه الباب، و�سمال دار هارون كورمي اليهودي، 
ُكله، وُطرقه،  اليهودية بجميع حقوق ذلك  وغربًا دار بيد وّراث �سوعا فريج 
لذلك  هو  حقٍّ  وبكل  ومرافقه  اإليه،  وُن�سب  به،  ُعرف  وما  ومنافعه،  وُجدره 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بيعًا �سحيحًا  �صعًا معلومًا ذلك عندهما العلم ال�صَّ
َفُيبطله، وف�ساد  )...( ل �صط فيه  ًا، و�صاًء قاطعًا لزمًا حا�سمًا تامًا  ِعيَّ �َصْ
يخرجه  ما  ول  ول حيف،  اإكراه  ول  تلجية  ول  ُغنب،  ول  ول خيار  َفُيعطله، 
ِعّيني  من وجوه ال�سّحة �صعًا ب�سيغة �صعّية �سملت الإيجاب والقبول ال�صَّ
يف  اجلارية  الف�سّية  الغرو�ص  من  قدره  بثمن  امّلْرِعّيني،  والت�سليم  والت�سّلم 
معاملة يوم تاريخه اأْدَناه ماية غر�ص وواحد واأربعون غر�سًا عددّية عن كل 
ل فيه، فمن ذلك ما قب�سته  غر�ص، منها ثالثون قطعة م�صية على مايف�سّ
وما  عددّية،  غر�ص  ماية  املذكور  التاريخ  يف  البيع  حني  املزبورة  البائعة 
قب�سه امل�سرتي املزبور من جميِع الثمِن املرقوِم، ومن كل جزٍء منه الرباءة 
ِعّي، براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدر البيع الباتُّ بينهما  ِعّية بالطريق ال�صَّ ال�صَّ
الروؤَْية  بعد  وت�سّلم وت�سليم �صعيني  باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي  يف ذلك 

ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما  واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
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كان يف ذلك من درك وتبعة، ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا اإ�سهاداً �سحيحًا 
ًا م�سدقًا من عبد الكرمي جوربجي املذكورة، و�سّدقت على �سّحة البيع  ِعيَّ �َصْ
املذكور واأنه لمنازعة، ول ُمطاعنة لها مع امل�سرتي املزبور، واأّن البيع �سدر 
ًا، ت�سادقا على ذلك، كذلك وثبت م�سمون  ِعيَّ من اأهله يف حمّله ت�سديقًا �َصْ
ًا،  ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف اأوا�سط حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
اأَفْندي،  اأَفْندي، علي  اأَفْندي، فتح اهلل  الدين  اأَفْندي، نور  �سهود: مولنا زكريا 

علي اأَفْندي، ال�سيخ اأبو الفتح، �سيخ خليل، حممد اجلبلي، كاتبه. 

ثبوت99/ ح2
 1082 21 حمّرم 

هـ/ 29/ 5/ 
1671م

على  اأ�ْسَهد  ما  هذا  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي،  ر  امُلَحرَّ ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ص 
الأ�سواِء  ومن  واأبقاها،  تعاىل  اهلُل  حر�سَها  الرحيمِة  العطوفِة  الكرميِة  نف�ِسِه 
نظريه،  اأعلى  ُع  امُلَوقَّ بُن حممٍد  اأَفْندي  اأحمُد  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  وقاها، مولنا 
اأّنه ثبت عنده ثبت اإليه جمده، ورحم والده وجّده، وهو )...( يف حمل ُحكمه، 
وموطن ولته، النَّافذ الق�ساء والتنفيذ وما�سيهما �صعًا، كل واحد من فخر 
املدّر�سني ُعهدة امُلَحقِّقني، زكريا اأَفْندي الديري، والرجل الكامل عبد الرحمن 
احلاكم  اأَفْندي خليفة  الق�ساة عثمان  قدوة  ُن�سب ملولنا  ما   )...( بن مو�سى 
املي�صة،  امل�صوحة  ة  باحِلجَّ واحلكم  الثبوت،  من  �سابقًا،  ال�صيف  بالقد�ص 
ل املوؤرخة بختام �سعبان �سنة ثمان واأربعني واأَْلٍف واإذ قبل ذلك  حجة الأ�سْ
ًا،  ِعيَّ �َصْ تنفيذا  ونّفذه  مبقت�ساه،  العمل  واأُلزم  وارت�ساه،  واأجاده  واأم�ساه، 
واأ�ْسَهد فيه على نف�سه الكرمية بذلك ، ومن ح�ص جمل�ص حكمه ال�صيف من 
وثمانني  اثنني  �سنة  احلرام  حمّرم  ع�صين  حادي  بتاريخ  العدول،  ال�سادة 

واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا �سيخ فتح اهلل الديري، مولنا 
ال�سيخ مو�سى، حممد حلبي  الثوري،  ال�سيخ علي  الدقاق، مولنا  ال�سيخ علي 

الرتجمان، كاتبه. 

 /100
ح1

�صاء بيت 
مبحلة باب 

العامود

 1082 23 حّمرم 
هـ/ 31/ 5/ 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
القليني  ال�سيخ حجازي  الكامل املدعو �سليمان ابن  ومعاليه، ا�سرتى الرجل 
مباله لنف�سه دون غريه، من الرجل الكامل املدعو بيدر بن حممد اللُّدي فباعه 
ِعّي، من ابن ِعّية وُمنتقل اإليه بالإرث ال�صَّ ما هو له، وُملكه، وحيازته ال�صَّ
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ى مبدينة القد�ص ال�صيف،  ل، امُلَتَوفَّ عمه املرحوم حممد بن اأحمد اللُّدي الأ�سْ
ويده وا�سعة على ذلك، ثابتة م�ستمرة م�ستقرة دون امُلعار�ص وامُلنازع له 
ة ال�سائعة التي قدرها  يف ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع، وذلك جميع احُل�سَّ
ل كامل، من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف  ع�صة قراريط من اأ�سْ
الباقي،  بحق  ُكُه  ُي�ْصِ ومن  الرُّبع،  بحق  امل�سرتي  �صكة  العمود  باب  َحلَّة  مِبَ
و�ساحة  واإيوان  بيتني  على  ي�ستمل  فالعلوي  و�سفلي،  علوي،  على  امُل�ْسَتِملة 
الأ�ستية،  ماء  جلمع  ُمعد  وبئر  وقبو  بيتني  على  ي�ستمل  وال�ُسفلي  �سماوية، 
وحقوق، وطرق، وحدود اأربعة، من الِقْبَلة دار املرحوم علي بن دياب قدميًا، 
ال�سالك  الطريق  ، و�سماًل   )...( التينة بيد حممد بن  بدار  و�صقًا دار معروفة 
وفيه بابها، وغربًا دار وّراث حممد �سمعون بجميع حقوق ذلك ُكله، وُطرقه، 
لذلك  هو  حقٍّ  وبكل  اإليه،  وُن�سب  به  ُعرف  وما  ومرافقه  ومنافعه،  وُجدره 
�صعًا ثمٌن قدرُه خم�سٌة وثالثون غر�سًا عددية َيْعِدل كل غر�ص منها ثالثون 
واملعاينة  املرقوم باحل�صة  البائع  بيد  ثمنًا حاًل مقبو�سًا  قطعة م�صّية 
ة امل�سرتي املزبور من الثمن  ًا، وُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ من امل�سرتي املزبور قب�سًا �َصْ
ِعّي، براءة قب�ص  ِعّية بالطريق ال�صَّ املرقوم، ومن كل جزٍء منه الرباءة ال�صَّ
ا�ستيفاء. و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي، 
وت�سّلم وت�سليم �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، وذلك بعد الروؤَْية التامة، 
ِعّية، والتفرُّق بالأبدان عن  واملعرفة العامة، واخلربة امّلْرِعّية، واملعاقدة ال�صَّ
ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبع، ف�سمانه لزم على البائع 
حني يجب �صعًا، ُبرَِّئْت ذمتهما على ذلك، واأ�ْسَهد عليهما بذلك وثبت م�سمون 
�سهوده  وب�سهادة  اأَْعاله،  اليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  كله  ذلك 
رْيَراً يف ثالث ع�صين �سهر حمّرم  ًا، حَتْ ِعيَّ وت�صيح العرتاف بذلك ُثُبْوتًا �َصْ

احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا 
ال�سيخ  مولنا  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  مولنا  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ 
فتح اهلل الديري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل اخلالدي، حممد جبلي 
الرتجمان، احلاّج اأحمد بن احلاّج عثمان الكردي احلاّج حممد الكردي، احلاّج 
علي بن عبد الكرمي، احلاّج طه بن برغوت، لطفي بن �سليمان ال�سافعي ح�سن 

اخلياط، كاتبه. 
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وامُلَحقِّقني  العلماِء  ُعمدُة  واملدّر�سني،  الق�ساِة  فخُر  ومولنا  �سّيدنا،  َر  َقرَّ
اأَْعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  ابُن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكُم 
ِعّي، وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي، فخِر الأفا�سِل الكراِم  حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
ُعمدِة الوّعاِظ والعلماِء والأعالِم مولنا ال�سيخ يحيى بن زكريا ن�سف وظيفة



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 246
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

لها  مما  ال�صيف،  الأق�سى  بامل�سجد  الكائن  املغاربة  بجامع  الأئمة،  اإعانة 
اأوقاف امل�سجد الأق�سى  من املعلوم وقدره كل يوم عثمانيان من حم�سول 
ال�صيف، عو�سًا عن فخر ال�ساحلني ال�سيخ حممد ابن ابي بكر احللبي، بحكم 
فراغه له عن ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه، بح�سن اختياره ور�ساه، ولعجزه عن 
اأداء خدمتها الآيل ذلك للفارغ املزبور، مبوجِب تقريٍر �صعيٍّ �سادٍر لدى فخر 
النواب عي�سى اأَفْندي خليفِة احُلكم العزيز بالقد�ص ال�صيف �سابقًا، موؤرخ يف 
ِعّي  تا�سع ع�صين رجب احلرام ل�سنة �سبعني واأَْلٍف. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
امُل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه لل�سيخ يحيى املزبور مببا�صة ن�سف الوظيفة 
املزبورة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله من حم�سول اأوقاف امل�سجد الأق�سى 
ال�صيف، وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني، مقبولني 
رْيَراً يف ثاين ع�ص من حمّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني  �صعًا، حَتْ

واأَْلٍف.
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
اأبو الفتح، ال�سيخ حممد القرمي، ال�سيخ خليل، حممد جبلي الرتجمان، ال�سيخ 

حممود ال�سايف، ال�سيخ جمعة علي، كاتبه.
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العلماِء  ُعهدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخُر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  فخُر  ومولنا  �سّيُدنا،  َر  َقرَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  اأحمد بن حممد  ِعيُّ املوىل  ال�صَّ الأعالِم، احلاكُم 
ِعّي، وناقل  باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
هذا اخلطاب امّلْرِعّي ال�سيخ اأحمد ابن ال�سيخ حممد ابن اأبي بكر اجللبي ن�سف 
وظيفة اإعانة الأئمة بجامع املغاربة الكائن بامل�سجد الأق�سى ال�صيف مما 
امل�سجد  اأوقاف  عثمانيان من حم�سول  يوم  كل  وقدره يف  املعلوم  من  لها 
الأق�سى ال�صيف، عو�سًا عن والده املذكور بحكم فراغه له عن ذلك يف يوم 
اأْدَناه بح�سن اختياره، ور�ساه، ولعجزه عن اأداء خدمتها الآيل ذلك  تاريخه 
للفارغ املزبور، مبوجب تقرير �صعّي �سادر لدى فخر النواب عي�سى اأَفْندي 
خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�صيف �سابقًا موؤرخة يف تا�سع ع�ص من رجب 
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل  احلرام ل�سنة �سبعني واأَْلٍف، واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
وِبَقْب�ص  الوظيفة املزبورة  اأحمد املزبور مببا�صة ن�سف  لل�سيخ  النَِّعم عليه 
ال�صيف،  الأق�سى  امل�سجد  اأوقاف  حم�سول  من  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها 
واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا،  وبال�ستنابة عند احلاّجة، تقريراً 

رْيَراً يف ثاين ع�ص من حمّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ حممد القرمي، 
ال�سيخ علي، ال�سيخ حممود الواعظ، ال�سيخ علي ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ جمعة
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ال�سعود،  اأبو  ال�سيخ  الدين،  نور  مو�سى  ال�سيخ  ال�سامي،  حممود  ال�سيخ  علي، 
حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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َر مولنا، و�سّيدنا فخر الق�ساة واحلّكام، حمّرر الأحكام بالإحكام، احلاكم  َقرَّ
نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
ال�سلحاء  فخر  وناقله  امّلْرِعّي،  الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت 
اأبي  احلاّج  بن  ال�سيخ حممد  املتقني  ُعمدة  ال�ساحلني  ابن فخر  اأحمد  ال�سيخ 
من  �سنة  كل  يف  الواردة  الرومّية  ال�ّصة  من  ون�سف  �سلطانية  اجلبلي  بكر 
ق�سطنطينية املحمّية، اإىل القد�ص ال�صيف ال�ُسنّية من جماعة ويّل اهلل تعاىل 
حممد القرمي قّد�ص اهلل �ّصه العزيز، ويف ن�سف وظيفة الب�سطّجية، وتفرقة 
يوم  كل  يف  قراءتها  امل�ستقر  ب�سه،  اأحمد  كجك  املرحوم  ربعة  من  الأجزاء 
الع�ص، مبا لذلك من املعلوم، وقدره يف  ال�سخرة امل�صفة بعد �سالة  بقبة 
اهلل  كالم  من  ال�صيف،  اجلزء  قراءة  وظيفة  ويف  �سامية  عثمانيان  يوم  كل 
تعاىل املنيف، �سبيحة كل يوم باحُلجرة التي اأن�ساأها وعّمرها املرحوم بريام 
ب�سه الكائنة على طرف �سطح ال�سخرة امل�صفة بذلك من املعلوم وقدره يف 
كل �سنة اأُ�ْسَوة اأمثاله عو�سًا عن والده ال�سيخ حممد املزبور بحكم وفاته يف 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  ور�ساه،  اختياره  بح�سن  اأْدَناه،  تاريخه  يوم 
ال�سلطاين  الوظائف املذكورة وبتناول  للُمَقّرر املذكور مببا�صة  اإليه  امُل�سار 
املرقوم، وِبَقْب�ص املعلوم امُلبنّي اأَْعاله، وال�ستنابة عند احلاّجة، تقريراً واإْذَنًا 
رْيَراً يف حادي ع�ص من حمّرم احلرام  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الديري، ال�سيخ حممد الواعظ، ال�سيخ علي الدّقاق، ال�سيخ حممد القرمّي، ال�سيخ 

علي ثوري ال�سيخ اأبو الفتح الثوري ال�سيخ مو�سى ال�سافعي كاتبه.

 /101
ح1

ار  اأَقرَّ
واعرتاف

 1082 22 حمّرم 
هـ/ 30/ 5/ 

1671م

ر امّلْرِعّي، اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سّيدنا ومولنا قدوة  ِعّي، امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ِعّي  قني احلاكم ال�صَّ الق�ساة واملدّر�سني، ُعمدة العلماء امُلَحقِّقني، ُزبدة امُلَدقِّ
دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
املرحوم  ابن  حممد  ال�سيخ  ال�ساحلني  فخُر  واعرتَف  اأَقرَّ  ومعاليه،  ف�سائله 
اإلهدى  نور  زوجته  باع  اأنه  ُيعترب �صعًا  بحال  احللبي، وهو  بكر  اأبو  ال�سيخ 
بنت احلاّج يحيى ال�سوميي، وبنته را�سية، وابنه اأحمد القا�صين عن درجة 
ِعّية، وذلك  البلوغ، ما هو له وجاٍر يف ُملكه، ومطلق ت�صفه، وحيازته ال�صَّ
جميع الدار التي اأن�ساأها من ماله القائم البناء بالقد�ص ال�صيف بزقاق اأبي
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قراره  ماء  و�سهريج  اأ�سفلها  وا�سطبل  بيوت  عدة  على  امُل�ْسَتِملة  ال�سامات 
بال�سطبل  قراره  الكائن  الثاين  ال�سهريج  عدا  ما  املزبور  ال�سطبل  يف 
وقف  حقوق  من  وحقوقه  املزبورة  للدار  املال�سق  للم�سجد  فاإنه  املزبور، 
امل�سجد املزبور وعلى منافع، ومرافق، وحقوق �صعّية املحدودة قبلي دار 
و�صقًا  عي�سى،  احلاّج  ابن  اأحمد  ال�سيخ  دار  وتامه  املرقي،  حممد  ال�سيخ 
ومنه  املزبور،  الزقاق  و�سمال  ُكُه،  ُي�ْصِ ومن  بدنفح  ال�سهري  علي  احلاّج  دار 
بجميع  اخلليل  قا�سي  دار وقف  وغربًا  املرقوم،  الإ�سطبل  وباب  الدار  باب 
وُن�سب  به،  ُعرف  وما  ومرافقه،  ومنافعه،  وُجدره  وُطرقه  ُكله،  ذلك  حقوق 
النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهم  ذلك  املعلوم  �صعًا،  لذلك  هو  حقٍّ  وبكل  اليه، 
ل فيه، فمن ذلك  للجهالة �صعًا، بثمن قدره ماية غر�ص اأ�سدّية على ما ُيف�سّ
ع�ص  اثنا  قدره  بثمن  قراريط  ثالثة  املزبورة  اإلهدى  نور  لزوجته  باعه  ما 
غر�سًا ون�سف غر�ص، وما باعه لبنه اأحمد املزبور اأربعة ع�ص قرياطًا بثمن 
املزبورة  را�سية  لبنته  باعه  وُثلث غر�ص وما  ثمانية وخم�سون غر�سًا  قدره 
�سبعة قراريط بثمن قدره ت�سعة وع�صون غر�سًا وخم�ُص قطٍع م�صية، واأنه 
اإقراراً  ًا،  ِعيَّ �َصْ اإبراًء  املزبور  الثمن  املزبورين من جميع  امل�سرتين  ة  ِذمَّ اأبراأ 
زوجته  من  وُم�سدقني  املزبور،  القا�ص  اأحمد  لولده  منه  مقبولني  واعرتافًا 
النبي  اإلهدى املزبورة وبنته را�سية املرقومة. وعّرف بهما احلاّج عبد  نور 
املزبورة،  را�سية  املزبورة وخال  الزوجة  �سقيق  ال�سوميي  احلاّج يحيى  ابن 
ًا. فبموجب  ِعيَّ ًا، ت�سديقًا �َصْ ِعيَّ مع من جاز تعريفه بهما �صعًا، تعريفًا �َصْ
ة امل�سرتين املزبورين من جميع الثمن املرقوم، ومن كل جزٍء  ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ
ِعّي. ثم بعد تام ذلك ولزومه اأَقرَّ واعرتف  ِعّية، بالطريق ال�صَّ منه الرباءة ال�صَّ
اللُّدي ماية غر�ص  ة خطاب  بِذمَّ له  الذي  اأّن من املبلغ  احلاّج حممد املزبور 
احلمامة  ح�سن  احلاّج  ابن  خليل  احلاّج  ة  بِذمَّ والذي  عددية،  غرو�ص  و�سبعة 
ابن اخلواجة عو�ص مبلغ وقدره �ستة وثالثون غر�سًا عددّية، والذي  ورجب 
غر�سًا  وخم�سون  �سبعة  وقدره  النعاجي  �سليمان  احلاّج  ابن  م�سطفى  ة  بِذمَّ
قنطاراً  ع�ص  وال�سبعة  حقوقها  من  وحق  ذلك  جميع  را�سية  لبنته  عددية 
زيتًا التي ا�سرتاها وو�سعها مب�سبنة جاد اهلل اأَفْندي بالقد�ص ال�صيف منها 
قنطاران واثنا ع�ص رطاًل ون�سف رطل لزوجته نور اإلهدى املزبورة واأربعة 
اأحمد، ل حق له يف  ع�ص قنطاراً و�سبعة وثمانون رطاًل ون�سف رطل لبنه 
واعرتافًا �سحيحني �صعيني  اإقراراً  ُمطلقًا،  ِعّية  ال�صَّ الوجوِه  ذلك بوجٍه من 
على  ِعّية  ال�صَّ بالولية  ومنه  املزبورتني،  ور�سّية  اإلهدى  نور  م�سدقني من 
لدى مولنا  كله  ذلك  وثبت م�سمون  ًا،  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  املزبور  القا�ص  ابنه 
حمّرم  من  ع�ص  ثاين  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 

احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.
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مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني الكرام، ُعمدِة العلماِء الكراِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، اأَقرَّ واعرتف فخر ال�ساحلني ال�سيخ حممد ابن املرحوم ال�سيخ ابي 
له  ما هو  املدعوة مرمي  بنته  اأنه ملك  يعترب �صعًا،  احللبي وهو بحال  بكر 
ِعّية، ويده وا�سعٌة على ذلك اإىل  وجاٍر يف ُملكه ومطلٌق لت�صفه وحيازته ال�صَّ
حني �سدور هذا التمليك، وذلك جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف 
ومطبخ  بيوت  وثالثة  علويتني  طبقتني  على  امُل�ْسَتِملة  �سامة  اأبي  بزقاق 
و�سهريج، و�ساحة �سماوية ومنافع ومرافق، وحقوق �صعّية. املحدودة ِقبلًة 
بداٍر ُتعرف بوّراث الزردكا�سي، و�صقًا بدار جارية يف وقف قا�سي اخلليل، 
و�سماًل بالزقاق املزبور ومنه بابها، وغربًا مب�سجٍد هناك، بجمع حقوق ذلك 
اإليه، وبكل حٍق  وُن�سب  به  ُعرف  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه، وما 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا واأنه  هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندها العلم ال�صَّ
رفع يد ملكيته عن جميع الدار املزبورة املحدودة املو�سوفة اأَْعاله و�سّلمها 
لبنته املرقومة اإقراراً واعرتافًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا وُم�سدقني 
من بنته مرمي املزبورة وعّرف بها جارها احلاّج جنم اخلليلي مع من جاز 
�سارت  ذلك  فبموجب  ًا.  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  �صعًا  بها  تعريفه 
حقوقها،  من  وحقًا  املرقومة،  مرمي  اأمالك  من  ُملكًا  املزبورة  الدار  جميع 
حقوقهم  يف  احلقوق  وذوي  اأمالكهم،  يف  امُلاّلك  ت�ّصف  ذلك  يف  يت�صف 
ِعّية. ثم اأَقرَّ واعرتف احلاّج حممد املزبور اأّن املبلغ الذي دفعه  ال�سريورة ال�صَّ
للرجل املدعو خطاب اللُّدي، وقدره ثالث ماية غر�ص واثنا ع�ص غر�سًا، َيعدل 
ة خطاب املزبور  كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية وهو الآن باق يف ِذمَّ
منه مايتا غر�ص )...( ابنته مرمي املزبورة وحق من حقوقها لحق له يف ذلك 
ًا ت�سادقا على  ِعيَّ ًا م�سدقًا من بنته مرمي املزبورة ت�سديقُا �َصْ ِعيَّ اإقراراً �َصْ
اإليه  امُل�سار  ِعّي  ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ثاين ع�ص من حمّرم احلرام ل�سنة  ًا، حَتْ ِعيَّ خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: نور الدين ال�سافعي، املزبورون اأَْعاله، كاتبه.
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، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الكراِم،  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني  فخِر 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�ساِئله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ
اأ�ْسَهد عليه فخر الأتقياء وال�ساحلني ال�سيخ حممد ابن ابي بكر احللبي، وهو 
بحال يعترب �صعًا اأنه ن�سب فخر ال�ساحلني احلاّج عبد النبي ابن املرحوم 
يحيى ال�سوميي و�سّيًا خمتاراً على ولدنا اأحمد القا�ص عن درجة البلوغ بعد 
ًا مقبوًل �صعًا، واأو�سى  ِعيَّ موته ل�سبط ماله، والنظر يف م�ساحله َن�سبًا �َصْ
احلاّج حممد املزبور اأنه بعد موته )...( الو�سي املزبور من مرتوكاته خم�سني 
غر�سًا لتكون وقفًا موؤبداً على م�سالح امل�سجد املعمور بذكر اهلل تعاىل الكائن 
بالقد�ص ال�صيف بزقاق اأبي �سامة، وي�سّلمه لفخر العلماء الكرام ال�سيخ يحيى 
بن زكريا؛ لي�سارب فيه اأو ي�سرتي به عماراً، ومهما يح�سل من ريعه ُي�صف 
اأرا�سيه اجلارية يف  الوقف، وهو امل�سجد املزبور. وحكر بع�ص  يف م�سالح 
وقف البيمار�ستان ال�سالحي وقدره يف كل �سنة ن�سف غر�ص ويكون ناظراً 
على الوقف املزبور ال�سيخ جمعة بن علي خادم امل�سجد املزبور، ثم من بعده 
لولده ال�سيخ اأحمد القا�ص املزبور، ثم من بعده لولده على الرتتيب، ثم بعد 
انقرا�سهم يكون الناظر عليه كل من كان مت�سفًا بال�سالح من اأهايل القد�ص 
ال�صيف كائنًا من كان، وقفًا موؤبداً اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها، وهو 
اثنني  ل�سنة  احلرام  حمرم  ع�ص  ثاين  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ اإذنًا  الوارثني  حق 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى فخر ال�ساحلني ال�سيخ طه من احلاّج حممد املزبور الأ�سيل 
مب�ص  ى  امُلَتَوفَّ اإبراهيم  احلاّج  اأبيه  ابن  على  ِعّي  ال�صَّ والو�سّي  نف�سه  عن 
البلوغ فباعه يف وفاء ما ثبت  القا�ص عن درجة  املحرو�سة املدعو يون�ص 
ُثُبْوتًا  �سابقة  �سجالت  مبوجب  ِعّي  ال�صَّ الّدْين  من  املرقوم  ى  امُلَتَوفَّ ة  بِذمَّ
ًا ما خُمّلف  ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه بذلك اإذنا ً �َصْ ًا، واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها ثالثة قراريط من  عن املتوفى املزبور وذلك جميع احُل�سَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع الدار، القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف  اأ�سْ
َحلَّة ال�صف، امُل�ْسَتِملة على علو و�سفلي، و�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستيه، مِبَ
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ُكُه بحق الباقي.  ُي�ْصِ ومنافع ومرافق بحقوق �صعّية �صكة امل�سرتى، ومن 
اللطيف  عبد  ال�سيخ  دار  و�صقًا  الباب،  وفيه  ال�سالك  الطريق  ِقبلة  ويحدها 
ال�سالحية، و�سماًل دار وقف  العلمي، وتامه دار جارية يف وقف املدر�سة 
اأولد �سحيمان، وغربًا الطريق ال�سالك بحميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره 
لذلك �صعا املعلوم ذلك  اليه، وبكل حق هو  ومنافعه وما عرف به، وُن�سب 
ِعّي النايف للجهالة �صعا بثمن قدره �سبعون غر�سًا عددية  عندهما العلم ال�صَّ
البائع  بيد  مقبو�سا  حاًل  ثمنًا  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  ثمن 
ة امل�سرتي  ِعّي، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ املزبور باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
ِعّية بالطريق  املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب  ال�صَّ
الروؤَْية  بعد  �صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سّلم  مرعّي،  وقبول  �صاعّي، 
وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفّرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة 
كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانة لزم حيث يجب �صاعًا بح�سور البائع 
املزبور فخر املدّر�سني الكرام مولنا ال�سيخ يو�سف بن املرحوم ال�سيخ حممد 
ِعّي عن ِقبل �سالح خاتون ابن اخلواجه عو�ص ال�سهري  الع�سيلي الوكيل ال�صَّ
بابن ُقميع زوجة املتوفى املزبور و�سّدق على �سحة البيع املزبور ت�سديقًا 
مولنا  واأخرب  الدّلل  جاوي�ص  حممد  بن  علي  ح�ص  اأن  بعد  وذلك  ًا،  ِعيَّ �َصْ
ِعّي امُل�سار اإليه اإذ اأ�سهر النداء على البيع املزبور مدة اأ�سبوع، فلم  احلاكم ال�صَّ
يوجد من يرغب يف �صائه بالثمن املرقوم �سوى امل�سرتي املزبور. ت�سادقوا 
ِعّي امل�سار  ال�صَّ على ذلك، كذلك ثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم 
من  احلرام  حمّرم  تا�سع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه، 

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  فتح،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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ق افتخار الق�ساة واملدّر�سني،  َر مولنا و�سّيدنا العلم امُلَحقِّق، الفا�سل امُلَدقِّ َقرَّ
ع  ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ ُعمدة العلماء امُلَحقِّقني احلاكم ال�صَّ
الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائُله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
العلماء  �ساللة  الكرام  املدّر�سني  فخر  امّلْرِعّي،  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي،  ال�صَّ
الأعالم، ال�سيخ م�سطفى ابن فخر اخلطباء امُلَكْرمني، ُعهدة العلماء العاملني 
ال�سيخ اأبو الوفا العلمي، وظيفة ال�سقاية بوقف املرحوم حممد بيك ال�سفدي، 
مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين عو�سًا عن خادمها املرحوم 
احلاّج اإبراهيم فخر م�سيم�ص، بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك 
ِعّي امل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مببا�صة  عنه. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اأَْعاله، وال�ستنابة عند احلاّجة امُلّعنيَّ  الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها 
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حمّرم  اأوا�سط  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً 
احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، املزبرورن اأَْعاله، كاتبه. 
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ح3

�صف 
�سلطانية 

من ال�صة 
الرومية

 1082 24 حمّرم 
هـ/ 1/ 1/ 

1671م

الأحكاِم  حمّرر  الأنام،  ولة  ُذخر  الإ�سالم،  ق�ساة  فخر  و�سّيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي املويل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ بالإحكام، احلاكُم ال�صَّ
وناقل  ِعّي،  ال�صَّ الكتاب  دامت ف�سائله، ومعاليه حلامل هذا  باأعايل نظريه 
هذا الكتاب امّلْرِعّي، فخر ال�سلحاء املَكْرمني ال�سيخ اأحمد بن املرحوم ال�سيخ 
كل  يف  الواردة  الرومّية  ال�ّصة  جماعة  من  ذهبًا  �سلطانيًا  الداوودي  علي 
�سنة من ق�سطنطينية املحّمية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية، من جماعة فقراء 
النبي داوود عليه �سالة امللك الودود عو�سًا عن علية بنت عبد القادر، بحكم 
ِعّي  وفاتها اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها. واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه لل�سيخ اأحمد املزبور بتناول ال�سلطاين الذهب 
اأُ�ْسَوة  الرومّية املزبورة يف وقته من حملة  ال�ّصة  املرقوم يف كل �سنة من 
رابع  يف  رْيَراً  حَتْ �صاعًا،  مقبولني  �صعيني،  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  اأمثاله 

ع�ص من حّمرم �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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�صاء دار 
بباب حطة

 1082 22 حمّرم 
هـ/ 30/ 50/ 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
خليف  احلاّج  ابن  �سعبان  احلاّج  املدعو  الكامل  الرجل  ا�سرتى  ومعاليه، 
ِعّي عن  النابل�سي مباله لنف�سه دون غريه من حممد بن عبد اهلل الوكيل ال�صَّ
ِقبل فاطمة بنت فتح الدين )...( الثابت وكالته عنها يف املبلغ الآتي ذكره 
ح�سن  احلاّج  ابن  رم�سان  من  واحد  كل  ب�سهادة  فيه  �سيعنّي  الذي  بالثمن 
ًا، فباعه  ِعيَّ ِعّية تعريفًا �َصْ �سيموع ومنر بن حممد العارفني بها املعرفة ال�صَّ
ِعّية  ِفها وحيازتها ال�صَّ ما هو ملوكلته املزبورة وجاٍر يف ملكها ومطلِق ت�صُّ
ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع 
َحلَّة باب  مِبَ ال�صيف  البناء بالقد�ص  القائمة  الدار  له يف ذلك، وكذلك جميع 
ماء  جلمع  معٍد  و�سهريج  ومرفق  ومطبخ  �سفلية  بيت  على  امُل�ْسَتِملة  حطة 
الأ�ستية، ومنافع ومرافق وحقوق �صعية املحدودة ِقبلة الطريق ال�سالك وفيه 
الباب و�صقًا بدار القب�ص، و�سماًل بدار فرات يحيى املرقوم، وغربًا بدار )...( 
قدميا. والآن بيد عبد اإلهادي بن بطاح بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره 
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ومنافعه ومرافقه، وما عرف به ون�سب اليه، وبكل حق هو لذلك �صعا املعلوم 
اثنان  قدره  بثمن  للجهالة �صعًا  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  املزبورين  للبائعني 
باعرتافه  املزبورة  امُلَوّكلة  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا  عددية  غر�سًا  وع�صون 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن  ِعّي وُبرَِّئْت بذلك ِذمَّ بذلك العرتاف ال�صَّ
و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ص  براءة  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرقوم 
وت�سليم  وت�سّلم  باإيجاب �صعّي، وقبول مرعّي،  ذلك  بينهما يف  الباّت  البيع 
والتفّرق  ِعّية،  ال�صَّ واملعاقدة  الروؤَْية  بعد  مقبولني،  �صعيني  �سحيحني 
بالأبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة، ف�سمانه 
لزم حيث يجب �صعًا بح�سور البائعني رم�سان ابن احلاّج ح�سن �سيموع 
)...( وكالة عنهما فيما ياأتي بيانها منه ب�سهادة كل واحد من احلاّج خليل 
ًا، و�سّدق على  ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ بن من�سور و )...( العارفني بها املعرفة ال�صَّ
ًا، ت�سادقوا على ذلك  ِعيَّ اأهله ت�سديقًا �َصْ البيع املزبور و�سدوره يف  �سّحة 
ِعّي امل�سار اإليه دامت نعم  كذلك، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ثاين ع�ص من حمّرم احلرام ل�سنة اثنني  ًا، حَتْ ِعيَّ املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، كاتبه. 
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دفرت �سبط 
مرتوكات

اأوائل حّمرم 
 /9 1082 هـ/ 

1671م  /5

دفرٌت يت�سمُن �سبَط تركِة لطيفة، وفاطمة، واأحمد اأولِد املرحوِم ال�سيِخ اإبراهيَم 
هْم �ساحلة بنت اخلواجة عو�ص  الدّقاِق املّيِت بعَد موت اأولِدِه املزبورين، واأمِّ
الع�سيلي  يو�سف  ال�سيخ  مولنا  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  ُجَمْيع،  بن 
بها  وعّرف  باملجل�ص،  وّكلته  ح�سبما  املزبورة  الزوجة  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل 
ًا.  ِعيَّ �َصْ توكياًل  بها �صعًا  تعريفه  الدين مع من جاز  �سقيُقها كمال  اأخوها 
امُلَوّكلة  زوجته  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص  املزبور  اإبراهيم  ال�سيخ  مات  ثم 
طه  ولده  ويف  الدّقاق،  يون�ص  احلاّج  ابن  حممد  احلاّج  اأبيه  ويف  املزبورة، 
ًا ومبعرفة اأحمد اأَفْندي امُلّعنيَّ من  ِعيَّ القا�ص عن درجة البلوغ انح�ساراً �َصْ
قبل ال�صع ال�صيف. �سدر ذلك لدى مولنا و�سّيدنا قدوة الق�ساة واملدّر�سني 

ه الكرمي عليه، نظر اهلل تعاىل اإليه.  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ احلاكم ال�صَّ
تخمني ق�سان نارجني 6، طاقية ط�سه عدد 3، 8، تخمني وجه خمده بغدادي 
اأزرق مطّرز 32، تخمني �سال اأخ�ص كهنة 10، تخمني ق�سان خممل اأخ�ص 
اأحمر  اأطل�ص  قنباز  تخمني   ،3 مطرز  اأ�سفر  بغدادي  حلاف  وجه  تخمني   ،6
وخلعه اأطل�ص منتوري 3، تخمني حمارم مطرزه 5، تخمني عباءة على اأبي�ص 
واأحمر 5، جميعًا 41، طرح من ذلك ح�سة الأولد املزبورين 11، ح�سة الأب 

 .10 20، ح�سة الأم 
مرتوكات ال�سيخ اإبراهيم املزبور بح�سور اخلواجة عي�سى وكيل �سيخ التجار 

القما�ص الوارد من م�ص. 
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)...( كانت  بفرو  1، جوخة  ك�ستوان   ،1 �سمرا  10، منزلوية  جوخة خ�صاء 
حتت يد احلاّج حممد الدم�سقي 3، عبي م�صية �سغار 3، طو�سية 11، مقاطع 

ال�سمونيات 14، �سا�سيات حيط 8، مقاطع رو�سية عدد 14، منو�سيات 3، 
)...( 30، مناويات زرق عدد3 22، جميعًا: 123. 

ح�سة   ،70 ط   3 ال�صف  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  الدار  يف  ح�سة 
باملع�صة الكائنة �سفل الدار املزبورة 4 ط 50، القما�ص الذي وجد بالدكان 
التي كانت للمتوفى الكائنة ب�سوق احلوجبية بالقد�ص ال�صيف جميعًا: 120

بلدي نحا�سية  2، مقطع  اأزرق  2، مقطع مطروز  بلدي نحا�سية حمرا  مقطع 
 ،3  )...( مقطع   ،1 ابي�ص  طربو�ص  مقطع   ،32 نحا�سية1،   )...( مقطع  حمرا، 
ف�سلي ثلثني ذراع 3، مقطع رومي 1، ف�سالت جملوبة 72، حمارم م�صية 

حمرا و �ص�سف اأزرق وعبي �سغار 10. جميعًا: 39. 
292، طرح من ذلك طبيخ حني  ثمن جميع املخلفات عن املتوفى املزبور 
خرب ورود اخلرب مبوت املتفي املزبور وطعام 132، )...( 210، خرج ق�سامي 
�سداق  موؤخر  وفاء   .30 لي  اأ�سْ قدم  اأجرة  ور�سلّية97،  وترجمان  وكاتب 
الزوجية 200، وفاء دين ابن برهان 170، )...( على الديون الثابته بال�سجل 
املحفوظ باأمر الو�سي املزبور، وقب�ست الزوجة املزبورة ما هو موزع لها 
ًا وعّرف بها  ِعيَّ مبوجب ما مذكور اأَْعاله بيدها باحل�صة واملعاينة قب�سًا �َصْ
فخر الدين ابن احلاّج يون�ص الّدقاق وجارهما خليل ابن احلاّج علي احلموي 
اأوائل حمّرم احلرام  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ الدين تعريفًا  �سقيقها كمال  واأخوها 

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ُحّرر مبعرفة العبد الفقري اإليه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن حممد املوىل خالفة 

بالقد�ص ال�صيف ُغفر لهما. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه.
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بيع دار 
َحلَّة  مِبَ

الن�سارى
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ياقوب  املدعو  الن�صاين  داوود  ولد  املدعو حنا  الن�صاين  ا�سرتى  ومعاليه، 
ولد ميخائيل، فباعه ما هو خُمّلف عن زوجته عزيزة �سقيقة امل�سرتي املزبور 

ْين بت�سادقهما على ذلك، وذلك يف وفاء ما بذّمتها لأخيها املزبور من الدَّ
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ٍل كامل من جميع الأربعة  ة ال�سائعة َوَقْدُرها ثالثة قراريط من اأ�سْ جميع حُل�سَّ
املعروف  ال�صيف  بالقد�ص  الن�سارى  َحلَّة  مِبَ الكائنة  بالدار  الكائنات  بيوت 
اأحداهم بالطبقة، والثاين بالرقية، والثالث باملع�صة، والرابع بداخل الإيوان 
الكائن  وال�ساحة  ال�سهريج، وامل�سطح واملرتفق  املزبورة يف  ة  احُل�سَّ ونظري 
من  وكمالها  بتمامها  املرقومة  الدار  جميع  املحدودة  املزبورة  بالدار  ذلك 
الِقْبَلة امل�ّصفة الطريق ال�سالك وفيه الباب، وتامه دار ُتعرف باحلكيم بيد 
دار  وغربًا  ح�سن،  اخلوري  دار  و�سماًل  النبات،  دير  و�صقًا  القبط،  ن�سارى 
بيد ن�ساى الروم تعرف بدار الك�سار بجميع حقوق ذلك ُكله وُطرقه وُجدره 
ومنافعه ومرافقه، وما ُعرف به وُن�سب اإليه، وبكل حق هو لذلك �صٌع املعلوم 
ًا �سحيحًا وبيعًا  ِعيَّ ِعّي النايف للجهالة �صعًا �صاًء �َصْ ذلك عندهما العلم ال�صَّ
على  م�ستماًل  حيف،  ول  �صط  ول  ف�ساد،  ول  فيه  لغنب  مرعّيًا،  لزمًا  باتًا 
الف�سّية  الغرو�ص  ال�سحة واللزوم بثمن قدره من  الإيجاب والقبول و�صوط 
العددية ثمانون غر�سًا َيعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنًا حاًل 
ُموّرثته  ة زوجته  البايع املزبور امل�سرتي املرقوم بنظري ماله بِذمَّ قا�س�ص 
مقا�س�سة  ذلك  على  بت�سادقهما  غر�سًا  �ستون  وقدره  ِعّي،  ال�صَّ ْين  الدَّ من 
�صعّية، وبقية الثمن وقدره ع�صون غر�سًا، قب�سها بيده باحل�صة واملعاينة 
الثمن  املزبور من جميع  امل�سرتي  ُبرَِّئْت ذمت  ذلك  ًا، فبموجب  ِعيَّ �َصْ قب�سًا 
ِعّي براءة قب�ص،  ِعّية بالطريق ال�صَّ املرقوم، ومن كل جزٍء منه الرباءة ال�صَّ
ى من الدين، وهو املبلغ املقا�ص به،  ة امُلَتَوفَّ ة وا�ستيفاءز وُبرَِّئْت ِذمَّ ومقا�سّ
وت�سّلم  مرعّي،  وقبول  �صعّي،  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  الباّت  البيع  و�سدر 
والتفّرق  العامة،  واملعرفة  التامة،  الروؤَْية  بعد  �صعيني  �سحيحني  وت�سليم 
ف�سمانه  وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�ٍص  عن  بالأبدان 
لزم حيث يجب �صعًا، ف�سدر بينهما اإ�سهاد وتبارى عام من اجلانبني باأن 
ياقوب فريق اأول، وحنا فريق ثاٍن وكل فريق من الطرفني ل يبَق ي�ستحق، ول 
ي�ستوجب قبل الفريق الآخر حقًا، ول ا�ستحقاقا، ول دعوى ول طلبا، ول ف�سة 
الدعوى  اإرثًا ول موروثًا، ول ما ت�سح به  ول ذهبًا، ول دينًا ول عينًا، ول 
وتقام عليه النّية، ول ميينًا باهلل تعاىل واإن وجبت، ول حقًا مطلقًا ملا م�سى 
من الزمان واإىل يوم تاريخه ب�سبب اإرث عزيزة املزبورة ت�سادقا على ذلك. 
النَِّعم  اهلل  اليه خلَّد  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ لدى مولنا احلاكم  وثبت م�سمون ذلك 
رْيَراً يف خام�ص ع�ص من �سهر حمرَّم احلرام �سنة اثنني  ًا، حَتْ ِعيَّ عليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه.
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
، املوىل  ِعيِّ قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد،  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى فخر املدر�سني الكرام �ساللة العلماء، مولنا ال�سيخ يو�سف 
املبارك  بن�سبه  ال�سهري  حممد  ال�سيخ  الأعالم،  العلماء  قدوة  املرحوم  ابن 
ِقبل �ساحلة خاتون بنت املرحوم اخلواجه  ِعّية عن  ال�صَّ الع�سيلي بالوكالة 
ابن  اإبراهيم  ال�سيخ  للمرحوم  زوجة  كانت  التي  ُقَميع  بابن  ال�سهري  عو�ص 
عنها  وكالته  الثابت  املحرو�سة  �سابقًا مب�ص  ى  امُلَتَوفَّ الدّقاق  احلاّج حممد 
امُلَوّكلة  ًا مبال  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ يف ال�صاء الآتي ذكره بالثمن الذي �سيعنّي فيه 
الو�سّي  الدّقاق  يون�ص  املرحوم  ابن  حممد  احلاّج  من  ماله  دون  املزبورة 
اإبراهيم املرقوم القا�ص عن درجة البلوغ،  ِعّي على يون�ص ابنه ال�سيخ  ال�صَّ
فباعه ملوكلته املزبورة ما هو خمّلف عن اإبراهيم املتوفى املرقوم يف )...( 
ِعّي، وهو موؤخر �سداق الزوجة املزبورة وغريه  ْين ال�صَّ . وُبرَِّئْت ذمته من الدَّ
امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ ًا باإذن مولنا احلاكم  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ مبوجب �سجالت �سابقة 
ة ال�سائعة، وقدره  ًا، وذلك جميع احُل�سَّ ِعيَّ اليه للو�سي املزبور بذلك �صاًء �َصْ
املع�صة  جميع  من  قرياطًا  وع�صين  اأربعة  ل  اأ�سْ من  قراريط  �ستة  الُربع 
بحق  ُكُها  ُي�ْصِ ومن  وامل�سرتي  البائع  ملك  يف  اجلارية  الدار  اأ�سفل  الكائنة 
ة  امُلعدَّ املع�صة  وت�سمل  ال�صف،  حملَّة  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  الباقي 
ل�ستخراج ال�سريج املزبورة على �سمعة وعلى حجَرْي رحى واأحوا�ٍص وفرن 
معدٍّ لغلي ال�سم�سم ومنافع ومرافق )...( يحدها بتمامها وكمالها ِقبلة الدار 
املزبورة اأَْعاله، وتامه الطريق ال�سالك و�صقًا دار جارية يف وقف ال�سخرة 
امل�صفة، و�سماًل دكان جارية يف )...( البائع املزبور، وغربًا الطريق ال�سالك 
وما  ومرافقه،  ومنافعه  وُجدره  وُطرقه  ُكله  ذلك  حقوق  بجميع  بابها  وفيه 
العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعًا  لذلك  هو  حٍق  وبكل  اليه  وُن�سب  به  ُعرف 
قا�س�ص  عددية  غر�سًا  خم�سون  قدره  بثمن  �صعًا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ
امُلَوّكلة  �سداق  موؤخر  من  املزبور  بالثمن  املرقوم  الوكيل  املزبور  البائع 
ة املتوفى املرقوم مقا�س�سة �صعّية، فبموجب ذلك  املزبورة الثابت لها بِذمَّ
ُة املتوفى املزبور من خم�سني غر�سًا موؤخِر �سداِق املزبورة وُبرَِّئْت  ُبرَِّئْت ِذمَّ
ِعّي،  ِعّية بالطريق ال�صَّ ة املزبورة الرباءة ال�صَّ ة امل�سرتين من ثمن احُل�سَّ ِذمَّ
الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي،  البيع  براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر 
وقبول مرعّي، وت�سّلٍم وت�سليٍم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية الّتامة، واملعرفة 
ترا�ٍص منهما وحيثما بالأبدان عن  والتفّرق  ِعّية،  ال�صَّ واملعاقدة  العامة، 
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كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا، وذلك بعد اأن 
ِعّي  ح�ص علي بن حممد الدّلل بالقد�ص ال�صيف، واأخرب مولنا احلاكم ال�صَّ
ة املزبورة مبحالت الرغبات، ومواطن  امُل�سار اإليه اأنه اأ�سهر النداء على احُل�سَّ
امل�سرتي  �سوى  املرقوم  بالثمن  ب�صائها  يرغب  من  يوجد  فلم  الزيارات. 
املرقوم اإخباراً مرعّيًا ت�سادقًا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك كله لدى 
ًا،  ِعيَّ ِعّي، امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا و�سّيدنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف تا�سع ع�ص حمّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
اأَفْندي،  فتح  مولنا  اأَفْندي  الدين  نور  مولنا  اأَفْندي،  زكريا  مولنا  �سهود: 
مو�سى  �سيخ  اأَفْندي،  الفتح  اأبو  �سيخ  اأَفْندي،  علي  �سيخ  اأَفْندي،  علي  مولنا 

اأَفْندي، حممد جلبي الرتجمان، �سيخ اأبو ال�سعود الرجائي، كاتبه. 
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، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الكراِم،  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني  فخِر 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�ساِئله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ
مّلا كان مرتتبًا لعبد الرحمن ابن احلاّج اأحمد بن مريان املتوفى �سابقًا على 
تاريخه اأْدَناه مبدينة القد�ص ال�صيف مببا�صة و�سّية اخلواجة �سليمان ابن 
فخر التجار واملَكْرمني اخلواجة عبد اجلواد الع�سلي، واحلاّج عبد القادر ابن 
ة بكتاروي�ص بطرق طائفة الن�سارى الروم مبدينة القد�ص ال�صيف،  مريان بِذمَّ
واملتكلم على ديرهم واأوقافهم الكائنة بالقد�ص ال�صيف �سابقًا، مبلغ قدره 
اًل وثمن �سلعة ثلثمائة غر�ص عددية مبوجب حجة  ثالثة الف غر�ص عددية اأ�سْ
اإحدى وثمانني واأَْلٍف، ومرهون على  �صعّية موؤرخة بغّرة �سفر اخلري ل�سنة 
ِعّي، ومات  جميع املبلغ املزبور جميع التاجني املعلومني عندهم العلم ال�صَّ
ِعّي يف زوجته ناظرية خاتون بنت  عبد الرحمن املزبور وانح�ص اإرثه ال�صَّ
اخلواجة �سليمان املزبور القا�صة عن درجة البلوغ بحق الرُّبع، ويف والدته 
بلقي�ص بنت عبد اهلل بحق ال�ُسد�ص، ويف اختيه �سقيقتيه مكّية خاتون و�سم�سّية 
ًا. ح�ص يوم  ِعيَّ خاتون بنتي احلاّج اأحمد املرقوم بحق الُثلثني، انح�ساراً �َصْ
تاريخه اأْدَناه كل واحد من قدوة املدر�سني الكرام ُعمدة اخلطباء العظام اأبي 
اأَفْندي ابن املرحوم قدوة العلماء العاملني ال�سيخ عبد ال�سمد املت�سل  الوفا 
ن�سبة املبارك بقطب الأقطاب �سفوة الأولياء والأحباب ال�سيخ حممد العلي 
ِعّي عن ِقَبل احلاّج عبد القادر املزبور،  قّد�ص اهلل �ّصه العزيز فهو الوكيل ال�صَّ
ِعّي على زوجته �سم�سّية املزبورة الثابت وكالته عنها يف �سائر  والو�سّي ال�صَّ
والإي�سال مبوجب حجة  القب�ص  عليه  يتوقف  ما  كل  ودعاوية، ويف  اأموره 
اأَفْندي خليفة احُلكم  �صعّية �سادرة لدى فخر املدر�سني الكرام مولنا علي 

اإحدى ل�سنة  �سعبان  ع�ص  بثالث  موؤرخة  �سابقًا،  ال�صيف  بالقد�ص  العزيز 
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اجلواد  عبد  اخلواجة  الكرام  التجار  فخر  ومن  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  واأَْلٍف  وثمانني 
املذكورة  الزوجة  ناظرّية  ابنه  بنت  على  ِعّي  ال�صَّ الويل  املزبور  الع�سلي 
املرحوم  ابن  ب�سه  حممد  اأْقرانه  فخر  ومن  البلوغ،  درجة  عن  القا�صة 
ابن اخلواجة عبد  الدين  �سعد  ِعّي عن اخلواجة  ال�صَّ الوكيل  اآغا  الدين  �صف 
الثابت  الأم املذكورة،  بلقي�ص  ِقبل  ِعّي عن  ال�صَّ الوكيل  اجلواد املذكور وهو 
وكالته عنها يف القب�ص الآتي ذكره فيه ب�سهادة كل واحد من فخر الأفا�سل 
ًا، ومن  ِعيَّ الكرام ال�سيخ حممد الع�سلي واأخيه اخلواجة جمال الدين ُثُبْوتًا �َصْ
مكّية  اأخيه  زوجة  ِقَبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  املزبور  الدين  جمال  اخلواجة 
املذكورة الثابت وكالته عنها يف �سائر اأمورها ودعاويها ويف كل ما يتوقف 
علي  مولنا  لدى  �سادرة  �صعّية  حجة  مبوجب  والإي�سال  القب�ص  عليه 
وثمانني  اإحدى  ل�سنة  �سعبان  ع�ص  بثالث  موؤرخة  اأَْعاله  اإليه  امُل�سار  اأَفْندي 
واأَْلٍف وقب�سوا وت�سلموا نظري ما كان ُمرتتب ملوّرث موكالتهم عبد الرحمن 
ى املذكور بذمته بكتاروي�ص البطريق �سابقًا على طائفة الروم بالقد�ص  امُلَتَوفَّ
ال�صيف من البطريق حاًل املتكلم على طائفة الروم بالقد�ص ال�صيف وعلى 
عددية  اآلف غر�ص  ذلك ثالثة  وقدر  نقول  ولد  دوم�ستيو�ص  املدعو  اأوقافهم 
ماهو ح�سة  ذلك  فمن  فيه.  ل  يف�سّ ما  على  وربحًا  اًل  اأ�سْ غر�ص  وثالثماية 
ناظرية الزوجة املذكورة بحق الربع عائاًل من املبلغ املرقوم �سبعمائة غر�ص 
واحد و�ستون غر�سًا عددي و�ستة ع�ص قطعة م�صية وما هو ح�سة بلقي�ص 
الأم املذكورة من املبلغ املزبور بحق ال�سد�ص عائاًل خم�سماية غر�ص و�سبعة 
ن�سف  بحق  مكّية  ح�سة  هو  وما  م�صية،  قطعة  وع�صون  عددية  غرو�ص 
الُثلثني عائال يف املبلغ املرقوم األف غر�ص واحد وخم�سة ع�ص غر�سًا واثني 
الوكالء املزبورين ملوكالتهن املرقومات  ع�ص قطعة م�صية مقبو�سًا بيد 
على ماُيف�سل فيه ثمن ذلك ما هو مقبو�ص بيدهم �سابقًا على تاريخه اأْدَناه 
على دفعات متعددة، األف غر�ص واحدة و�ستماية غر�ص واثنان و�ستون غر�سًا 
يوم  مقبو�ص  هو  وما  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافهم 
تاريخه اأْدَناه باحل�صة واملعاينة األف غر�ص واحدة و�ستماية غر�ص وثمانية 
ة بكتاروي�ص البطريق  ُبرَِّئْت ِذمَّ ًا، فبموجب ذلك  ِعيَّ وثالثون غر�سًا قب�سًا �َصْ
ة بقية  ة وكالء البطريقني، وِذمَّ ة دو�ستيو�ص البطريق حاًل، وِذمَّ �سابقًا، وِذمَّ
املبلغ  جميع  من  وموكليهن  املزبورات  للموكالت  والرتاجمني  الرهبان 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرفق، 
ِعّية وهم  وا�ستيفاء. واأ�ْسَهدوا عليهم الوكالء املزبورين بالوكالة والولية ال�صَّ
بحال ال�سحة وال�سالمة والطواعية والختيار من غري اإكراه لهم يف ذلك ول 
اإجبار باأنهم وموكالتهم املزبورات، ل يبقوا ي�ستحقون ول ي�ستوجبون ِقبل 

البطريق ال�سابق، ول قبل البطريق حاًل، ول ِقبل وكالء البطريقني، ول ِقبل



259عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ا�ستحقاقًا، ول دعوى،  املزبور حقًا، ول  املبلغ  ب�سبب  الروم،  رهبان طائفة 
اإرثًا ول موروثًا، ول دينًا ول عينًا، ول ما  ول طلبًا ولف�سة ول ذهبًا، ول 
ت�سح به الدعوى، وتقام عليه البّينة ول ميينًا باهلل تعاىل، واإن َوَجَبْت، ول 
حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان، واإىل يوم تاريخه اأْدَناه واإنهم وموكالتهم 
بقية  ة  وِذمَّ وكالئهما،  ة  وِذمَّ املزبورين،  البطريقني  ة  ِذمَّ بّروؤوا  املزبورات 
ا�سهاداً  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املزبور  املبلغ  جميع  من  وتراجيمهم  الرهبان، 
من  عام  وتباري  اإ�سهاد  بينهما  و�سدر  �صعًا،  م�سّدقًا  �سحيحني  ًا  ِعيَّ �َصْ
اجلانبني ب�سبب املبلغ املزبور، باأن الوكالء املزبورين وموكالتهن فريق اأول 
والبطريقني املرقومني ووكالئهما وبقية الرهبان وتراجيمهم فريق ثاٍن، واأن 
كل فريق من الفريقني ل يبق ي�ستحق ول ي�ستوجب قبل الفريق الآخر ب�سبب 
اأْدَناه  تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  مطلقًا،  حقا  املرقوم  املبلغ 
واأ�ْسَهد عليه دو�ستيو�ص البطريق املذكور حاًل وهو بحال ال�سحة وال�سالمة 
الوكالء  من  املرقوم  املبلغ  على  مرهونني  كانا  اللذين  التاجني  ت�سلم  باأنه 
ِعّي  ال�صَّ الت�سليم  �صعًا  ُم�سّدقًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ا�سهاداً  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سلمًا  املزبورين 
احلاكم  و�سّيدنا  لدى مولنا  ذلك  وثبت م�سمون  كذلك،  ذلك  ت�سادقوا على 
رابع ع�ص من حمّرم احلرام  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ

افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

له ال�سيخ اأبو الفتح. ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، معد اأ�سْ
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امُلَحقِّقني  الُعلماء  ُعمدة  واملدّر�سني،  الق�ساة  قدوة  و�سّيدنا  مولنا  ب  ن�سّ
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
بن  الباقي  عبد  ال�سيخ  الكرام  النبالء  فخر  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه، 
ًا على ولدي  ِعيَّ �َصْ املغربي و�سّيًا  ال�سيخ طه  الكرام  الف�سالء  املرحوم فخر 
اختهما نور الدين وفاطمة القا�صان عن درجة البلوغ يتيمّي املرحوم فخر 
لحاء ال�سيخ خليل ابن املرحوم قدروة امل�سايخ الكرام ال�سيخ عبد القادر  ال�سُ
ِعّي اإليهما  ه الإرث ال�صَّ �سيخ احلرم القد�سّي ال�سهري بابن غ�سّية ل�سبط ما َجرَّ
 )...( للقا�صين املزبورين  )...( ما فيه احلظ وامل�سلحة  و  من قبل والدهما 
مولنا  واأَِذَن  املزبورين  القا�صين  على  نفعها  العائد  ِعّي  ال�صَّ الت�ّصف 
�سحيحني  واإْذَنًا  َن�سبًا  ًا  ِعيَّ �َصْ اإذنًا  بذلك  اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
�سنة  احلرام  حمّرم  من  ع�ص  �ساد�ص  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني، 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  و�سّيدنا  مولنا  لدى 
اأحمد بن فودة مبخطوبته  اأَْعاله تزّوج حممد بن  باأعايل نظريه، دام  الكرمي 
هدّية بنت علي امللك القا�ص، اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل، وعونه وُح�سن 
توفيقه و�سّنة نبّيه �سّيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �سداقا ُجملته خم�سة 
ذلك خم�سة وع�صين غر�سًا مقبو�ص  لها من  احلال  و ثالثون غر�سًا عددّية 
بيد والدها ثمانية غرو�ص وبقية احلال )...( وقدره ع�صة غرو�ص موؤجلة لها 
عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن. زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها 
ُقُبوًل  املزبور  الزوج  من  مقبوًل  �سحيحًا  زواجًا  عليها  ِعّية  ال�صَّ بالولية 

رْيَراً رابع ع�ص من حمّرم احلرام من �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، نور الدين اأَفْندي، املزبورون، كاتبه. 

 /106
ح1

�صاء 
غرا�ص 

بقرية دير 
ابي ثور

 1082 10 حمرم 
هـ/ 18/ 5، 

1671م

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة،  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء،  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
القد�ِص ال�صيِف، واملعبِد العايل املنيِف، اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيدنا ومولنا 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني، زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه. ا�سرتى الرجل املدعو علي بن اأحمد اأبي �سعريه من اأهايل قرية دير 
كل  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  ال�صيف  القد�ص  ظاهر  الكائنة  ثور)1(  اأبي 
واحد من فايز بن علي، وربيع بن معايل، وكالهما من اأهايل قرية اأبو دي�ص 
الكائنة ظاهر املحرو�سة املذكورة، فباعه �سوّية بينهما ما هو لهما وجاٍر يف 
مبوجب  ِعّي  ال�صَّ بال�صاء  املرقوم  لفايز  وُمنتقل  ت�ّصفهما،  وَطْلِق  ُملكهما، 
اإىل حني  اأْدَناه ويدهما وا�سعة على ذلك  مم�سك �صعّي �سابق على تاريخه 
ة  �سدور هذا البيع دون امُلعار�ص وامُلنازع لهما يف ذلك وذلك جميع احُل�سَّ
العنب  الغرا�ص  جميع  من  كامل  ل  اأ�سْ من  قراريط  اأربعة  َوَقْدُرها  ال�سائعة 
اأبي ثور املزبورة ويحد ذلك ِقبلة  اأ�سوله باأر�ص قرية دير  والزيتون القائم 
َكْرم  و�سماًل  الثوري،  عي�سى  احلاّج  اأر�ص  و�صقًا  الأ�سفر،  ابن  اأر�ص  قطعة 
اب بيد اأولد احلاّج علي واأولد �سقديح، وغربًا َكْرم احلاّج عالء الدين  الق�سّ
ال�ّسكري بجميع حقوق ذلك كله وُطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف 
به وُن�سب اإليه وبكل حٍق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عند املتبارين املزبورين 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا ثمن قدره اإثنان وع�صون غر�سًا ون�سف  العلم ال�صَّ
املزبور الثمن  من  مقبو�ص  فيه  يت�سل  ما  على  حاًل  ثمنًا  عددية  غر�ص 

)1( دير ابي ثور: لم أقف على مكان تلك القرية وعلى ما يبدو أنها من القرى المندرسة ظاهر القدس الشريف.
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املرقوم  فايز  بيد  مقبو�ص  هو  ما  ذلك  من  الغر�ص،  ون�سف  غرو�ص  �ستة 
اأربعة غرو�ص ون�سف غر�ص باحل�صة، ومقبو�ص بيد ربيع املرقوم غر�سان 
ِعنّي وبقية الثمن وقدره �ستة ع�ص غر�سًا باقية  باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
ة امل�سرتي من الثمن  ة امل�سرتي على ُحكم احللول، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ بِذمَّ
الباّت بينهم يف  البيع  ِعّي، و�سدر  ال�صَّ ِعّية بالطريق  ال�صَّ املقبو�ص الرباءة 
الروؤَْية،  بعد  �صعيني  وت�سليم  وت�سّلم  مرعّي،  وقبول  �صعّي،  باإيجاب  ذلك 
وحيثما  منهم  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفّرق  ِعّية،  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة، 
)... ( من  كان ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا وح�ص 
ة التي باعها ربيع املذكور َوَقْدُرها ن�سف املبيع  حممد الفقيه و�سمن احُل�سَّ
�صعًا،  مقبوًل  �صعّية  �سمانة  بها  قائما  يكون  ي�ستحق   )...( حترر  اإن  واإنه 
ِعّي  ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف عا�ص املحّرم  ًا، حَتْ ِعيَّ اإليه دامت نعم املوىل عليه، ُثُبْوتًا �َصْ امُل�سار 

احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ اأبو الفتح الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، 

ال�سيخ خليل الديري، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
اللُّدي  اأ�سيبعة  بن  �سالح  احلاّج  ابن  حرب  املدعو  الرجل  ا�سرتى  ومعاليه، 
 )...( اللُّدي  اأحمد  احلاّج  بنت  العز  �ست  والدته  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله 
فار�ص بن داود، فباعه ما هو لها وجاٍر يف ُملكها وطلق ت�ّصفها وحيازتها 
جميع  وذلك  البيع،  هذا  �سدور  حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعة  ويدها  ِعّية  ال�صَّ
ل اأربعة وع�صين  ة ال�سائعة َوَقْدُرها �سبعة قراريط وُثلثا قرياط، من اأ�سْ احُل�سَّ
َحلَّة باب العمود، املحدودة  قرياطًا من جميع الدار الكائنة بالقد�ص ال�صيف مِبَ
ِقبلة بدار بيد احلاّج حممد الدعا�ص، و�صقًا بدار ك�سيلون، و�سماًل بدار بنت 
ة املزبورة من  قة، وغربًا طريق غري النَّافذة ومنه الباب نظري احُل�سَّ علي امُلَدقِّ
ة املزبورة من الغرا�ص  ال�سهريج )...( من جميع الدار املزبورة ونظري احُل�سَّ
ال�صيف،  القد�ص  ال�صارة بظاهر  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  ذلك  ال�سويداء وغري 
قبلة َكْرم ابن اأيوب و�صقًا َكْرم القبابي، و�سماًل َكْرم ال�سيخ حممد القرمّي، 

وغربًا َكْرم )...( . بجميع حقوق ذلك كله وّطرقه وّجدره ومنافعه وما ّعرف
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ِعّي  عنه وّن�سب اليه، وبكل حٍق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
النايف للجهالة �صعًا بثمن وقدره ع�صون غر�سًا عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا 
ة  ِذمَّ بذلك  وُبرَِّئْت  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافها  املزبورة  البائعة  بيد 
ِعّية  امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
ذلك  بينهما  الباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق 
بعد  �صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سّلم  مرعّي،  وقبول  �صعّي،  باإيجاب 
منهما  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفّرق  ِعّية،  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة،  الروؤَْية، 
وحيثما كان يف ذلك درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا ثم بعد تام 
ت�ستوجب  ت�ستحق ول  اأنها ل  العز املزبورة  �ست  اأ�ْسَهدُت عليها  ذلك ولزومه 
ِقبل ولدها حرب املزبور ل�سبب من الأ�سباب، ول بطريق من الطرق، حقًا ول 
ا�ستحقاقًا، ول دعوى ول طلبا، ً ول ف�سة ول ذهبًا، ول دينًا ول عينًا، ول 
اإرثًا ول موروثًا، ول ما ت�سح به الدعوى، وتقام عليه البّينة ول ميينًا باهلل 
تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  واإْن وجبت، ول حقا مطلقًا ملا م�سى من  تعاىل 
ًا ت�سادقًا على  ِعيَّ اأْدَناه، و�سّدقها على ذلك ولدها حرب املزبور ت�سديقًا �َصْ
ِعّي امُل�سار اإليه ُثُبْوتًا  ذلك بذلك، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف �ساد�ص ع�ص من حمّرم ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: مولنا زكريا اأَفْندي، ال�سيخ نور الدين اأَفْندي، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

املزبورون، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ال�سيخ حممود  الفخام  الف�سالء  زبدة  الكرام  امل�سايخ  فخر  ا�سرتى  ومعاليه، 
�سيخ احلرم القد�سي ال�سهري ن�سبه املبارك بابن جّنة، مباله لنف�سه دون غريه 
ِعّي على يتيمّي املرحوم ال�سيخ ف�سل اهلل  من ال�سيخ عبد الباقي الو�سّي ال�صَّ
غ�سّية، وهما نور الدين، وفاطمة القا�صان عن درجة البلوغ مبوجب حجة 
ع اأَْعاله، فباعه ما هو خمّلف عن  ِعّي امُلَوقَّ �صعّية �سادرة لدى احلاكم ال�صَّ
ال�سيخ ف�سل اهلل املتوفى املرقوم وفاء ما جّره من الو�سي املزبور يف جتهيز 
ِعّي امل�سار اليه  وثمن وم�ساريف املتوفى الالزمة وباإذن مولنا احلاكم ال�صَّ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها  ًا، وذلك جميع احُل�سَّ ِعيَّ بذلك للو�سي املزبور بذلك اإذنًا �َصْ
َحلَّة  ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع الدار الكائنة مِبَ قرياٌط واحٌد من اأ�سْ
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ومنافع  وبيوت  و�سفلي  علوي  على  امُل�ْسَتِملة  ال�صيف،  بالقد�ص  ُحطة  باب 
الباقي،  بحق  ُكُهم  ُي�ْصِ ومن  امل�سرتي،  �صكة  �صعّية  وحقوق  ومرافق 
بدار  و�صقًا  املزبور  حممود  ال�سيخ  ابن  اإبراهيم  ال�سيخ  بداِر  ِقبلة  املحدودة 
وتامه  ال�سالحية  املدر�سة  وقف  دار  و�سماًل  الرفاعي،  اأحمد  ال�سيد  وّراث 
احلو�ص املو�سل منه اإىل الدار املزبورة ، وفيه بابها واحلو�ص املزبور، وغربًا 
بدار ال�سيخ �سالح ابن )..( عبد الباقي بجميع حقوق ذلك كله وُطرقه وُجدره 
ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به، وُن�سب اإليه وبكل حٍق هو لذلك �صعًا املعلوم، 
النايف للجهالة �صعًا �صطًا �سحيحًا �صعًا وبيعًا باتًا  ِعّي  ال�صَّ العلم  ذلك 
لزمًا معترباً مرعّيًا ل ُغنب فيه ول ف�ساد ول �صوط ول حيف م�ستماًل على 
ف�سة  غرو�ص  ع�صة  قدره  بثمن  واللزوم  ال�سحة  و�صوط  والقبول  الإيجاب 
ِعّي  عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائع الو�سي املزبور بذلك العرتاف ال�صَّ
الثمن  جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �َصْ قب�سًا 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرقوم 
وا�ستيفاء و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي، وقبول مرعي، 
ِعّية،  وت�سّلم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية، واملعرفة، واملعاقدة ال�صَّ
وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منها  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفريق 
ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك 
�ساد�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى 

ع�صين من �سهر حمّرم احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف ،
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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ِعيِّ اأحمَد بِن حممٍد، داَم ف�سُله واأَْعاله، تزّوَج احلاّج يا�سني  لدى احلاكِم ال�صَّ
ال�سيِد  بنِت  فاطمَة  ال�سيدِة  مبخطوبِته  امل�سني  النابل�سي  ح�سني  احلاّج  ابُن 
اهلِل  بركِة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  بدران، 
تعاىل وعوِنه وُح�سِن توفيِقه و�سّنِة نبيِّه �سيِدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
عددية  غرو�ص  ع�صُة  ذلك  من  لها  احلال  غر�سًا،  ُجملُته خم�سُة ع�ص  داَقًا  �سَ
ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها،  مقبو�سة 
والباقي بعد احلال خم�سة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق 
بائن، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك احلاّج �سالح ابن �سم�ص الدين كانون 
بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها، يف ذلك العرتاف ِبَقْب�ص ُمقدم ال�سداق 
العارفني بها  ب�سهادة كل واحد من زكريا احلالق وداوود بن علي احلالق، 
ًا مقبوًل من ِعيَّ ًا بتعريف ال�سيخ عبد القادر الرومّي زواجًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
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رْيَراً يف �ساد�ص ع�صين حمّرم احلرام  ًا حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور لنف�سه، قبوًل �َصْ
�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

دقاق،  علي  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، �سيخ خليل، كاتبه. 
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الأحكاِم  حمّرُر  الأناِم،  ولِة  ُذخُر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  فخُر  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي املويل اأحمد اأَفْندي بُن حممٍد امُلَوقَّ بالإحكاِم، احلاكُم ال�صَّ
باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الرقيم، وناقل هذا ال�سك 
القومي، فخر الأتقياء وال�ساحلني، ال�سيخ عبد الرحمن ابن املرحوم ال�سيخ عبد 
الكرين اللبابيدي �سلطاين من جماعة الن�ساء بخط داود وعن حملول فاطمة 
الري�سة مع حملة  بنت �سيخ يحيى حامدي، ون�سف �سلطاين من ن�ساء حملة 
عن  حطة  باب  ن�ساء  من  �سلطاين  ون�سف  مهتدية  تركة  حملول  عن  جوالدة 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل  حملول �سليمة بنت عبد اهلل واأَِذَن هوؤلء احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه لل�سيخ عبد الرحمن املزبور بتناول ذلك يف كل �سنة يف وقته يف 
رْيَراً يف  حمله اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

اأواخر املحّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد خليل الرتجمان، كاتبه. 
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اأواخر حمّرم 
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الأحكاِم  حمّرُر  الأناِم،  ولِة  ذخُر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  فخُر  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعيُّ املويل اأحمُد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ بالأحكاِم، احلاكُم ال�صَّ
اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي،  ال�صَّ الكتاب  هذا  حامل  اأَْعاله  دام  نظريه،  باأعايل 
امّلْرِعّي فخر الأئمة املَكْرمني ال�سيخ هبة اهلل ابن املرحوم قدوة الأئمة الكرام 
وال�ّصة  ذهبًا  �سلطانيان  قتبان  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  اأحمد  ال�سيخ 
ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمّية  ق�سطنطينية  من  �سنة  كل  يف  الواردة  الرومّية 
ال�سنّية �سلطاين من جماعة حملة باب القطانني، و�سلطاين من جماعة باب 
اأحمد بن �ساهني واحلاّج جمعة بن عبد اهلل  حطة حتتاين عو�سًا عن احلاّج 
واأَِذَن  عنهما.  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاتهما  بحكم  ال�سليفي، 
املزبور  اهلل  هبة  لل�سيخ  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
اأمثاله  اأُ�ْسَوة  حمله  يف  وقته  يف  �سنة  كل  يف  املزبورين  ال�سلطانني  بتناول 
املحّرم  اأواخر  يف  رْيَراً  حَتْ �صاً  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً 

احلرام اإفتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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امُلَحقِّقني  العلماء  عهدة  واملدر�سني  الق�ساة  افتخار  و�سيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  قني  امُلَدقِّ ُزبدة 
ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي 
وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخر الأتقياء املَكْرمني احلافظ لكتاب اهلل املبني 
ال�سيخ حممد بن احلاّج �سالح وظيفة قراءة ال�سبع ال�صيف يف كل ليلة بني 
اأحمد  للحاج  ذلك  اإيقاف  املن�سوب  امل�صفة  ال�سخرة  قبة  بداخل  الع�سائني 
بريان مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة اأربعة غرو�ص مبوجب ح�ساب 
الوقف عو�سًا عن اأخته �سقيقة احلاّج علي بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل 
النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  عنه  ذلك  وانحالل 
عليه مببا�صة الوظيفة املزبورة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله وبال�ستنابة 
رْيَراً يف ثامن  عند احلاّجة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

ع�صين املحّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.
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 1082 29 حمّرم 
هـ/ 6/ 6/ 

1671م

لدى مولنا و�سيدنا اأحمد اأقندي بن حممد دام ف�سله. 
تزّوَج حممٌد بُن حممد �صوين، مبخطوبِته فاطمَة بنِت احلاّج علي الزيداين، 
تعاىل،  اهلِل  بركِة  على  اأ�سدَقَها  ِعّيِة  ال�صَّ املواِنِع  عن  اخلاليِة  البالغِة  البكِر 
وعوِنه وُح�سِن توفيِقه، و�سّنِة نبّيه حممد �سال اهلل عليه و�سلم، �سداقًا جملته 
مقبو�سة  عددية  غر�سًا  ذلك خم�سون  لها من  احلال  غر�سًا،  وثمانون  خم�سة 
بعد  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  املزبور  والدها  وكيلها  باإعرتاف  بيدها، 
احلال وقدره خم�سة وثالثون غر�سًا عددية موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت 
ًا، زوجها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها والدها  ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجياًل �َصْ
ِبَقْب�ص  املزبور بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك، ويف العرتاف 
ال�سداق املزبور ب�سهادِة كلِّ واحٍد من احلاّج حممد بن احلاّج حممد  ل  معجَّ
احلاّج  خالها  بتعريف  بها،  العارفني  �سيِّد  حممد  بن  طه  واحلاّج  اخلما�ص، 
الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  زواجًا  ًا،  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  الزيداين  اأحمد 
رْيَراً يف تا�سع ع�صين حمرم احلرام �سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ فتح اهلل، كاتبه. 
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قيد بالإذن 
ِعّي ال�صَّ

اأواخر �سهر حمّرم 
 /7 1082 هـ/ 

1671م  /6

ِعّي ال�سادر من مولنا و�سيدنا فخر املدر�سني الكرام اأحمد  قيد بالإذن ال�صَّ
اأَفْندي يف 29 حمّرم �سنة 1082. 
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ح2

�صاء دار 
مبحلة 
ال�سعدية

اأواخر حمّرم 
 /7 1082 هـ/ 

1671م  /6

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  اأَجلَُّه  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  قني،  امُلَدقِّ زبدِة  امُلَحقِّقني،  العلماِء  عمدِة  املديرين،  فخِر 
دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد،  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
املدعو خليل  املقدار  العايل  البالغ  العاقل  ال�ساب  ا�سرتى  ف�سائُله ومعاليه، 
بن حممد اللدي مباِله لنف�ِسه دوَن غرِيه من الرجِل املدعو �سعبان بن ع�سكر 
ل القاطن الآن مبدينة القد�ص ال�صيف، فباعه ما هو له وملكه،  بن علي الأ�سْ
م�ستمرة  ثابتة  ذلك،  على  وا�سعة  ويده  ِعّية  ال�صَّ وحيازته  ت�صفه  وحتت 
ة م�ستقرة دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك هذا البيع وذلك جميع احُل�سَّ
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الدار  جميع  من  كامٍل  ٍل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�ص  اثنا  الن�سف  َوَقْدُرها  ال�سائعة 
العمود  باب  حمالت  من  ال�سعدّية  َحلَّة  مِبَ ال�صيف،  بالقد�ص  البناء  القائمة 
امُل�ْسَتِملة على ثالثة بيوت واإيوان و�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية و�ساحة 
الألوان  خمتلفة  اأَ�ْسَجار  بها  وحاكورة  ومرتفق  ومطبخ  عنب،  �سجرة  بها 
اإبراهيم احلالق، ومن  وحقوقة وطرقة وجدره اأربع من الِقْبَلة دار بيد ال�سيد 
�صكة، ومن ال�صق دار اأولد فركاح، ومن ال�سمال �سور املدينة، ومن الغرب 
زقاق غري نافذ، وفيه الباب بجميع امل�سبوق والتوابع واللواحق وبكل حق هو 
لذلك �صعًا بثمن قدره اأربعون غر�سًا عددية قا�س�ص البائع املزبور امل�سرتي 
و�سبعون غر�سًا  وقدره خم�سة  ِعّي  ال�صَّ الّدين  بذمته من  ماله  املرقوم نظري 
غر�سًا  وثالثون  خم�سة  وقدره  من  املذكور  املبلغ  وبقية  �صعّية  مقا�س�سة 
قطعتان  تاريخه  �سنة  �سفر  �سهر  غّرة  من  مي�سي  يوم  كل  يف  عليه  ق�ّسطها 
ة امل�سرتي من الثمن املقا�س�ص به، وُبرَِّئْت  م�صيتان، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ
ِعّي،  ِعّية بالطريق ال�صَّ ُة البائِع من الأربعني غر�سًا املزبورة الرباءة ال�صَّ ِذمَّ
وت�سّلم  مرعي،  وقبول  �صعّي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  الباّت  البيع  و�سدر 
وت�سليم �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، بعد الروؤية واملعرفة واملعاقدة 
ِعّية والتفرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان من درك وتبعة  ال�صَّ
ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا ت�سادق على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك 
ًا يف اأواخر  ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ كله لدى مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ

حمّرم احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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�صاء دار 
مبحلة 

الن�سارى

ختام حمّرم 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى اليا�ص الن�صاين ولد عطا الن�صاين مباله لنف�سه دون غريه 
ِعّي،  من والدته املدعوة حّنة بنت �سمعان الن�صايّن احلا�صة باملجل�ص ال�صَّ
مبوجب حجة �صعّية موؤرخة يف �سابع ع�ص من �سوال ل�سنة اثنني وخم�سني 
باقية  ذلك  على  وا�سعة  ويدها  ِعّية  ال�صَّ وحيازتها  ت�صفها  وَطْلِق  واأَْلٍف 
م�ستمرة م�ستقره دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك اإىل حني �سدور هذا 
ٍل كامٍل ة ال�سائعة َوَقْدُرها الرُّبع �ستة قراريط من اأ�سْ البيع وذلك جميع احُل�سَّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 268
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

مرمي  �صكة  الن�سارى  َحلَّة  مِبَ ال�صيف،  بالقد�ص  الكائنة  الدار  جميع  من 
�صكة وقف ن�سارى القبط بحق الباقي ويحد جميع الدار املزبورة قبلة دار 
)...( بن نحيلة، و�صقًا دار خليل الغّياث، و�سماًل الدرب ال�سالك وفيه الباب، 
وغربًا دار بيد ن�سارى الن�ساطرة جميع حقوق ذلك وطرقه وجدره ومنافعه 
ذلك  املعلوم  �صعًا  لذلك  هو  حق  وبكل  اليه  ون�سب  به  عرف  وما  ومرافقه 
وبيعًا  �صعًا  �سحيحًا  �صاًء  �صعًا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما 
باتًا مرعيًا ل ُغنب فيه ول ف�ساد ول �صط ول حيف، م�ستماًل على الإيجاب 
الف�سية  الغرو�ص  قدره من  بثمن  واللزوم  ال�سحة  والقبول و�صوط  ِعّي  ال�صَّ
العددية �ستون غر�سًا ف�سية عددية، ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائعة املذكورة 
ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ًا. فبموجب ذلك  ِعيَّ �َصْ ِعّي قب�سًا  ال�صَّ باعتارفها بذلك العرتاف 
ِعّية  امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت منهما يف ذلك  بالطريق ال�صَّ
كله باإيجاب �صعّي وقبول مرعي، وت�سّلم وت�سليم �سحيحن �صعيني مقبولني 
ِعّية والتفرق بالأبدان، عن ترا�ص  �صعًا بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة. ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا. 
ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا احلاكم 
رْيَراً يف ختام �سهر حمّرم احلرام �سنة  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ علي الدقاق، املزبورون، كاتبه. 
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ختام حمّرم 
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اأَفْندي بن حممد دام ف�سله، تزّوج الرجل املدعو  ِعّي اأحمد  لدى احلاكم ال�صَّ
اإبراهيم ابن ا�سماعيل مبخطوبِته نعيمَة بنِت عالِء الديِن الدويل البكِر البالِغ 
ِعّيِة اأ�سدقها على بركة اهلل وعونه وُح�سن توفيقه،  اخلاليِة عن املواِنِع ال�صَّ
و�سّنة نبّيه �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته اإحدى وثمانون 
غر�سًا عددية، احلالَّ لها من ذلك �ستة واربعون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف 
ِعّي والباقي بعد احلال خم�سة وثالثون  وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
غر�سًا موؤجاًل لها عليه اإىل الفرق مبوت اأو طالق بائن، زّوجها منه بذلك على 
ذلك كذلك عمها علي بن عالء الدين بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف 
ذلك، ويف العرتاف ِبَقْب�ص مقدم ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج 
بتعريف  ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  علي  وحممد  العزيز  عبد  ابن  �سليمان 
ًا  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ ِعيَّ والدها املزبور زواجا �َصْ

رْيَراً يف ختام حمّرم �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ علي الدقاق، املزبورون، كاتبه. 
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دعوى على 
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26 حمّرم احلرام 
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مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني الكرام، ُعمدِة العلماِء الكراِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ادعى فخر التجار احلاّج عثمان ابن احلاّج اأحمد ال�سباغ الدم�سقي 
على هارون ابن اي�ساف اليهودي، وقال يف تقرير دعواه عليه اأنه باع املدعي 
عليه قما�سًا مبختلف الألوان بثمن قدره ماية غر�ص وع�صون غر�سًا اأ�سدّية، 
و�سله من ذلك �سبعة وثالثون غر�سًا، وتاأخر له بذّمته ثالثة وثمانون غر�سًا 
للمدعو  بذّمته  باأن  فاأجاَب  �ُسئل،  ذلك،  عن  �سوؤاله  و�ساأل  بها  طالبه  اأ�سدية، 
املزبور من املبلغ املرقوم ثالثة وثمانون غر�سًا اأ�سدية، واأن املدعي املزبور 
َلها عليه وق�سطها يف كل �سنة ت�سي من اأوا�سط حمّرم احلرام �سنة تاريخه  اأجَّ
اأْدَناه اأربعة ع�ص غر�سًا يحّل ق�سط كل �سنة يف ختامها مبوجب م�سطوٍر موؤرٍخ 
التق�سيط  على  املزبور  املدعّي  ي�سدقه  فلم  اأْدَناه  تاريخه  �سهر  اأوا�سط  يف 
والتاأجيل واملزبور وطلب منه بّينه ي�سهد له بذلك، فاأح�ص كل واحد من فخر 
الفا�سلني ال�سيد زين العابدين ابن املرحوم ال�سيخ عالء الدين الع�سيلي، وفخر 
احلاّج  باأّن  ِعّي  ال�صَّ الإ�سهاد  عنه  و�سهد  يو�سف  ابن  جلبي  �سليمان  اأمثاله 
اليهودي  ة هارون  لِذمَّ له  التي  الثمانني غر�سًا  الثالثة  املزبور ق�سط  عثمان 
تاريخه  ل�سنة  احلرام  حمّرم  اأوا�سط  من  ت�سي  �سنة  كل  يف  عليه  املزبور 
اأْدَناه اأربعة ع�ص غر�سًا يحّل ق�سط كل �سنة يف ختامها بح�سورهما �سهادة 
�سحيحة �صعّية بوجه احلاّج عثمان املدعي املزبور فلم )...( يف �سهادتهما 
ًا وملا ثبت ما قامت البّينة  ِعيَّ ًا فقبلت �سهادتها بذلك قبول �َصْ ِعيَّ دافعًا �َصْ
ًا عّرف املدعي  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ِعّية لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ال�صَّ
املزبور حيث اأنه ق�سط املبلغ املرقوم على اليهودي املرقوم فلي�ص له طلبه 
دفعة  من  طلبه  من  ومنعه  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  املرقوم  التق�سيط  بح�سب  اإل  منه 
رْيَراً يف �ساد�ص ع�صين من املحّرم احلرام من �سهور  ًا، حَتْ ِعيَّ واحدة منعًا �َصْ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي ال�سيخ اأبو 

الفتح، كاتبه. 
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ختام حمّرم 
 /7 1082 هـ/ 
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َر مولنا و�سيُدنا فخُر ق�ساِة الإ�سالِم، ُذخر ولِة  َل وتدبَّ َر بعدما تاأمَّ فَر�َص وقدَّ
الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ حممد،  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الأناِم، 
باأعايل نظريه دامْت ف�ساِئله ومعاليه، بر�سم نفقة اآمنة بنت عبد اهلل الهندية، 
القا�صة عن درجة البلوغ مما لبد لها منه، ول غنى لها عنه من ثمن حلم 
وخبز وزيت وع�سل واأثواب ودخول حمام وغري ذلك من اللوازم، ماقيمة ذلك 
اأْدَناه قطعة واحدة م�صّية. واأَِذَن  وقدره يف كل يوم مي�سي من تاريخه 
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ِعّي ّامل�سار اإليه خلَّد اهلل تعاىل نعمه عليه، لل�سيخ حممود  مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا عليها من ِقبل مولنا احلاكم  ِعيَّ بن يعقوب املرداوي املن�سوب و�سّيًا �َصْ
ِعّي امُل�سار اليه باإنفاق ذلك عليها يف كل يوٍم، وبال�ستدانة عند احلاّجة،  ال�صَّ
وبالرجوع بنظري ذلك على من ي�سوغ له الرجوع عليه �صعًا قر�سَا ون�سبًا 
ل�سنة  احلرام  حمّرم  ختام  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  واإْذَنًا 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

عليه، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى كل واحد من الأخوين ال�سقيقني: ح�سن ورجب ولدي كرمي 
احلويلي مبالهما لنف�سهما دون غريهما من احُلْرَمة املدعوة ليلى بنت يحيى 
�سوية  فباعتهما  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  جودة  احلاّج  �سقيقها  بها  وعرف  الأخر�ص 
ِعّية، ويدها  بينهما ما هو لها وجاٍر يف ملكها وطلق ت�ّصفها وحيازتها ال�صَّ
يف  واملنازع  املعار�ص  دون  البيع  هذا  �سدور  حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعة 
ل اأربعة وع�صين  ة ال�سائعة، َوَقْدُرها �ستة قراريط من اأ�سْ ذلك، وجميع احُل�سَّ
َحلَّة اجلوالده �صكة  قرياطًا من جميع الدار القائمن البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ
امل�سرتين املزبورين بحق الربع، ووّراث احلاّج يحيى احلويلي بحق الباقي 
احلوائجي  �سيتان  احلاّج  بيد  دار  و�صقًا  طنني  �سليمان  دار  ِقبلة  ويحدها 
دار  وغربًا  الباب.  وفيه  النَّافذ،  زقاق غري  وارث حماد، وتامه  دار  و�سماًل 
به  عرف  وما  ومنافعه،  ومرافقه  وجدره  وطرقه  ذلك  حقوق  بجميع   )...(
ًا و�صاء معترباً مرعّيًا  ِعيَّ ون�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعًا بيعًا لزمًا �َصْ
ِعّيني  ِعّي والقبول امّلْرِعّي والت�سّلم والت�سليم ال�صَّ م�ستماًل على اليجاب ال�صَّ
ِعّية والتفرق بالأبدان عن ترا�ِص منهم  بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
�صعًا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  املزبورين  البائعني  عند  ذلك  املعلوم 
بثمن قدره خم�سة وع�صون غر�سًا عددية يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة 
م�صية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائعة املزبورة باعرتافها بذلك العرتاف 
ة امل�سرتين املزبورين من جميع الثمن املرقوم ومن كل  ِعّي وُبرَِّئْت ِذمَّ ال�صَّ
و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزٍء 

وت�سليم وت�سّلم  باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي  ذلك  بينهم يف  الباّت  البيع 
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عن  بالأبدان  والتفّرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني 
ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف ذلك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا، 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى مولنا  ذلك  وثبت م�سمون  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا 
رْيَراً يف تا�سع ع�ص من  ًا حَتْ ِعيَّ امل�سار اليه، دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

حمّرم احلرام، افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: �سيخ زكريا، �سيخ نور الدين، �سيخ علي �سيخ علي، �سيخ اأبو الفتح، �سيخ 

مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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مبخطوبِته  العجميِة  حجازي  احلاّج  ابِن  عليٍّ  حممُد  املدعوُّ  الرجُل  تزّوَج 
ِعّية،  احُلْرَمِة ديبَة بنت علي �سومان املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته خم�سة وثالثون غر�سًا عددية، احلال لها من ذلك 
ع�صون غر�سًا تعو�ست من ذلك ب�ستة ع�ص غر�سًا اأ�سبابًا وهي ذراعان جوخًا 
)...( مقبو�ص جميع  و  واأربعة خمدات ميينًا  اأزرق  وحلافان ميينني وفرا�ص 
ذلك بيدها باعرتافها ووكيلها والدها املزبور والباقي بعد احلال خم�سة ع�ص 
غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، زّوجها منه بذلك على 
ذلك وكيُلها والُدها املزبوُر بالوكالِة عنها الثابت وكالته يف ذلك، والعرتاف 
ِبَقْب�ص مقدم ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج فخر الدين بن اأحمد 
بن بوع�سيم واحلاّج اإبراهيم ابن احلاّج )...( العارفني بها بتعريف عمها خليل 
يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل  لنف�سه  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ زواجًا  ح�سن  بن 

تا�سع ع�صين من حمّرم احلرام من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: �سيخ زكريا، �سيخ نور الدين، �سيخ فتح، �سيخ علي، �سيخ علي، �سيخ اأبو 

الفتح، �سيخ مو�سى، كاتبه. . 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتت احُلْرَمة ليلى بنت يحيى بني الأخر�ص. وعرَّف بها �سقيُقها 
ًا مبالها لنف�سها دون غريها من الأخوين ال�سقيقني  ِعيَّ احلاّج جودة تعريفا �َصْ
ح�سن ورجب ولدي احلاّج كرمي الهويل، فباعاها �سوية بينهما ما هو لهما 
ِعّي من ابن ال�صَّ اإليها بالإرث  ُملكهما وطلق ت�صفهما ومنتقل  وجاٍر يف 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 272
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اإلهيلي، ويدهما وا�سعة على ذلك بحق �سحيح  عمها �سالح بن احلاّج علي 
ة ال�سائعة  �صعي وبدون املعار�ص واملنازع لهما يف ذلك وذلك جميع احُل�سَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع الدار  َوَقْدُرها خم�سة اأ�سدا�ص قرياط من اأ�سْ
َحلَّة اجلوالدة املعروفة مبحلها بدار التوتة  القائمة البناء بالقد�ص ال�صيق مِبَ
و�صقًا  با�ص،  اآق  داوود  بدار  ِقبلة  املحدودة  الباقي  بحق  امل�سرتين  �صكة 
ال�صيف،  القد�ص  قلعة  دزدار  اآغا  والأعيان م�سطفى  الأماثل  بحاكورة فخر 
و�سماًل دار عبد العزيز بن يون�ص الن�سنا�ص، وغربًا دار �سليمان احلر وتامه 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها ثالثة قراريط  زقاق غري النَّافذ وفيه الباب وجميع احُل�سَّ
ل كامل من جميع الغرا�ص العنب والتني والزيتون والتفاح وال�سفرجل،  من اأ�سْ
املعروف  ال�صيف  القد�ص  بظاهر  البقعة  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  ذلك  وغري 
حممد  ال�سيخ  امل�سدرين  فخر  مولنا  �صكة  الغربي  اجلورة  بَكْرم  حمله  يف 
العفيفي ومن �صكة بحق البايف ويحد ذلك ِقبلة َكْرم وّراث املرحوم علي بيك 
بن اأرغون و�صقًا َكْرم اأولد حماد و�سماًل قطعة الق�سريي بيد ال�سيخ حممد 
العنبو�سي وغربًا بَكْرم وّراث املرحوم احلاّج ح�سن بن منر بجميع حقوق ذلك 
ًا  ِعيَّ كله وطرقه وجدره ومرافقه وما ّعرف به وّن�سب اليه بيعًا لزمًا باتًا �َصْ
و�صاء معترباً تامًا مرعيًا، ل ُغنب فيه فيبطله ول ف�ساد فيه فيعطله ول ما 
ِعّي النايف  ِعّية املعلوم ذلك عندهم العلم ال�صَّ يخرج على ال�سحة ب�سفته ال�صَّ
ُيف�سل فيه  للجهالة �صعًا بثمن قدره ثمانية و�ستون غر�سًا عدديًا على ما 
هو  وما  عدديا  غر�سًا  بذكرها خم�سون  امُلبداأ  الدار  ثمن ح�سة  ما  ذلك  فمن 
ثمن ح�سة الَكْرم املثنى بذكرها ثمانية ع�ص غر�سًا ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد 
ِعّي، وُبرَِّئْت  البائعني املزبورين �سوية بينهما باعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املزبورين  امل�سرتين  ة  ِذمَّ
وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهم يف ذلك باإيجاب القبول �صعّي وقبول 
ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني  وت�سليم  وت�سّلم  مرعّي 
ذلك من درك وتبعة  ترا�ٍص منهم وحيث ما كان يف  بالأبدان عن  والتفرق 
عليها  اأ�ْسَهدُت  ولزومه.  ذلك  تام  بعد  ثم  �صعًا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه 
املزبورين  البائعني  الأخوين  قبل  ت�ستوجب  ول  ت�ستحق  ل  اأنها  امل�سرتين 
والده  بعد  ى  امُلَتَوفَّ �سالح  وولدها  الهويل  علي  زوجها  مرتوكات  ب�سبب 
املزبور ول من غري ذلك حقا ول ا�ستحقاقًا ول دعوة ول طلبًا ول ف�سة ول 
ذهبًا ول دينا ول ميينًا ول اإرثًا ول موروثًا ول قلياًل ول كثرياً ول جلياًل ول 
حقرياً ول حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه. واأ�ْسَهد عليهما 
امل�سرتيني املزبورين باأنهما ل ي�ستحقان من قبل امل�سرتية املزبورة ب�سبب 
مرتوكات ابن عمها �سالح املرقوم ول من غري ذلك حقًا ول ا�ستحقاقًا ول 
دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل
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باأن  اجلانبني  من  عام  وتباري  اإ�سهاد  بينهم  و�سدر  اأْدَناه،  تاريخه  يوم 
امل�سرتية املزبورة فريق اأول والبائعني املزبورين فريق ثاٍن، واأن كل فريق 
من الفريقني ل يبق ي�ستحق ِقبل الآخر حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان، واإىل 
يوم تاريخه اأْدَناه ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا 
رْيَراً يف تا�سع ع�صين املحّرم  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه  ِعّي امل�سار  احلاكم ال�صَّ

احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي 

ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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تزّوج احلاّج علي بن احلاّج علي الدّلل مبخطوبِته كلثوم بنِت احلاجِّ ح�سنٍي 
بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية،  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغة  البكر  حمودة  بن 
�سداقًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبّيه  و�سنة  توفيقه  وُح�سن  تعاىل  اهلل 
جملته مائة غر�ص عددية احلال من ذلك �ستون غر�سًا عددية مقبو�سة بيدها 
احلال  بعد  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف 
اأربعون غر�سا ً موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن زوجها منه 
بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف 
ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص مقدم ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من فخر 
اأْقرانه لطفي ب�سه ابن النقيب حممد حبي�ص وال�سيخ عبد القادر ابن احلاّج عالء 
زواجًا �سحيحًا  تعريفًا  �سقيقها ح�سن  بتعريف  بها  العارفني  الرومّي  الدين 
رْيَراً يف رابع �سفر  ًا حَتْ ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ ِعيَّ �َصْ

اخلري �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي ترجمان، كاتبه. 
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د. ن

داود  املرحوم  بنت  زينب  املرحومة  اأ�سباب  وتخمنَي  �سْبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
زوجها  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثها  واملنح�ص  ال�صيف  بالقد�ص  َية  امُلَتَوفِّ جبلة  اأبو 
خايل  البالغ  العاقل  جبلي  اأبو  الدين  زين  �سقيقها  ويف  اأحمد  بن  رم�سان 
املرقوم  وال�سقيق  املزبور  الزوج  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  الأعهذار 
ذلك  �سدر  الأَفْندي،  قبل  من  امُلّعنيَّ  جبلي  بن  �سعود  اأْقرانه  فخر  وبح�سور 
احلاكم  قني  امُلَدقِّ عمدة  امُلَحقِّقني  زبدة  املدّر�سني  فخر  من  ِعّي  ال�صَّ بالإذن 

ه عليه دامت نعم املوىل عليه وهو هذا:  ع َخطُّ ِعّي الق�سام امُلَوقَّ ال�صَّ
حلاف منجد 12 غر�سًا، حلاف حرير اأزرق عدد 2 غر�ص، حلاف حرير اأ�سفر 2 
غر�ص، فرا�ص اأزرق 3 غرو�ص، قنباز كهنة عدد 3، 10 غرو�ص، قمي�ص مراكبي 
15 غر�سًا، طاقية  ،3 1، قمي�ص كهنة عدد  3 غرو�ص، حمرمة حرير عدد 
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زرياب عدد3، 3 غرو�ص، جوخة منهوري بزرار عدد 3، 32 غر�سًا، حيا�سة 
اأ�سفر  اأطل�ص  غرو�ص،   3 ودراهم  ف�سية  غرو�ص  غر�سًا،   162 حمالة  جواهر 
غرو�ص   4  ،8 عدد  ف�سة  بزرار  وردي  اأطل�ص  6غرو�ص،   ،6 عدد  ف�سة  بزرار 
قنديل 5 غرو�ص، بقجة مطرزة وجوديل مطرز 35 غر�سًا، فنتاية 5 غرو�ص، 
11 غر�سًا، خمدة ميني  8 غرو�ص، قمي�ص بحوا�سي  )...( بي�سا بزرار ف�سية 
غرو�ص،   7 بع�سبة  خ�صا  لفة  غرو�ص،   6 كهنة  قنباز  غرو�ص،   10 عدد3، 
قمي�ص كهنة 11 غر�سًا، لفة خ�صا 20 غر�سًا، قنباز زيتي بزرار ف�سة عدد 
3، 40 غر�سًا، قنباز وردي بزرار ف�سة عدد 4، بقجة زرقا مطرزة 2، خمدة 
وردي  كباد  غرو�ص،   3  ،2 عدد  مطرزة  زرقا  خمدة  غر�سني،  مزرك�سة  حمرا 
جوديل   ،2 عدد  �سفرة   ،5 عدد  �سغرية  خمدة   ،152 خ�صا  �ستارة   ،1 عدد 
اأ�سفر مطرز بحوا�سي زرق عدد 1، زبدية ق�ستايل عدد 11، 10 غرو�ص، �سحن 
ق�ستايل عدد 4، 8 غرو�ص، �سحن نحا�ص عدد 5، 5 غرو�ص، تنجرة 15، طا�سة 
1، موؤخر �سداق  �سبت   ،5 ب�ساط   ،10 5، �سمعدان  15، طا�سة نحا�ص  �سفرا 

الزوجة 40 غر�سًا. 
املجموع: 138

طرح من ذلك جتهيز وتكفني وقرب و�سدقة وحمالني ومغ�سلني امليت ولوازمه 
332 غر�سًا، حم�سول ق�سمة وخرج )...( ، لوازم طبيخ وغريه 37 غر�ص، )...( 

38غر�سًا. 
ح�سة الزوج بحق الن�سف فر�سًا 50 غر�سًا، ح�سة ال�سقيق بحق الن�سف 

الباقي 50 غر�سًا. 
باعرتافه  بيدة  املرقومة  زينب  خملفات  من  ح�سته  املزبور  الزوج  وقب�ص 
خملفات  من  ه  خ�سّ ما  الدين  زين  �سقيق  وقب�ص  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك 
الطريفني  ِعّي وتباريًا من  ال�صَّ العرتاف  املزبورة، وثبت باعرتافه  �سقيقته 
باأن لحق لكل منهما قبل الآخر من خملفات املرحومة زينب املرقومة حقًا 
رْيَراً يف اأواخر  ِعّي، حَتْ ًا م�سدقًا من كل منها الت�سديق ال�صَّ ِعيَّ مطلقًا اأمراً �َصْ

�سهر حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
حممد  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة  الدفرت  هذا  ُحرر 

املويل خالفة بالقد�ص ال�صيف خمتومة بحكمه املعتاد، ُعفي عنهما.
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، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الكراِم،  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني  فخِر 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�ساِئله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
ح�ص فخر الأعيان ح�سن اآغا امُلّعنيَّ جلمع اجلزية يف �سنة تاريخه اأْدَناه من 
الدفرتدارية التذكره  مبوجب  ونواحيها  ال�صيف  بالقد�ص  القاطنني  ة  الِذمَّ
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الواردة من طرف ديوان دم�سق ال�سام املوؤرخة يف اأوائل حمّرم احلرام ل�سنة 
وقب�ص  املزبور  ال�سهر  اأوا�سط  يف  املحفوظ  بال�سجل  املقّيد  اأْدَناه  تاريخه 
بالقد�ص  اليهود  طائفة  على  باملتكلم  ياقو  ولد  فرهاد  املدعو  اليهودي  من 
ال�صيف مبلغا قدره مائتا غر�ص واثنتان و�سبعون عر�سًا عددية منها مائتا 
غر�ص واأربعون غر�سًا ثمن جزية �ستني نفراً ح�سابًا عن جزية كل نفر منهم 
املزبور  امُلّعنيَّ  قدم  اأجرة  غر�سًا  ثالثون  وقدره  املبلغ  وبقّية  غرو�ص  اأربعة 
وثمانني  اثنني  �سنة  عن  وذلك  ًا،  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة  بيده 
واأَْلٍف مبوجب تذكرة امُلّعنيَّ املزبور املكتوب عليها ا�سمه، املختومة بختمة 
املوؤرخة يف اأوائل ال�سهر املزبور املقّيد بال�سجل املحفوظ يوم تاريخه اأْدَناه 
ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املزبورة  اجلزية  من  املزبورين  اليهود  ة  ِذمَّ بذلك  وُبرَِّئْت 
امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى مولنا  ذلك  وثبت م�سمون  ِعّي،  ال�صَّ بالطريق 
رْيَراً يف ثاين �سفر اخلري ل�سنة اثنني  ًا، حَتْ ِعيَّ اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ اأبو الفتح الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، 

ال�سيخ علي، كاتبه. 
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مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني الكرام، ُعمدِة العلماِء الكراِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ح�ص فخر الأماثل والأعيان ح�سن اآغا امُلّعنيَّ جلمع اجلزية واخلراج 
ال�سلطاين من ذمم القد�ص ال�صيف وتوابعها مبوجب التذكرة، الدفرتدارية من 
ديون دم�سق ال�سام املوؤرخة يف اأوائل حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف 
املقّيدة بال�سجل املحفوظ يف يوم تاريخه اأْدَناه وقب�ص من كل واحد من لو 
دندي ترجمان طائفة ن�سارى الروم و�سالح بن ذيب )...( بالقد�ص ال�صيف 
املتكلم  ال�صيان و�سالح  املتكلم على طائفة ن�سارى  و�سليمان ولد �سالح 
غر�ص  ثالثمائة  قدره  مبلغا  ال�صيف  بالقد�ص  القبط  ن�سارى  طائفة  على 
ل فيه فمن ذلك ما  وت�سعة ت�سعون غر�سًا ون�سف غر�ص عددية على ما يف�سّ
مائتا غر�ص  قدره  مبلغًا  الروم  ن�سارى  ترجمان طائفة  لورندي  قب�سه من 
ثنتان وت�سعة وثمانون غر�سًا منها مائتا غر�ص وخم�سة وخم�سون غر�سًا عن 
جزية ثمانية و�ستون نفراً كل نفر ثالثة غرو�ص وثالثة اأْرَباع غر�ص، ومنها 
�سليمان  من  قب�سه  وما  املزبور  اآعا  ح�سن  قدم  اأجرة  غر�سًا  وثالثون  اأربعة 
غر�ص  ون�سف  غر�سًا  ت�سعة وخم�سون  ال�صيان  ن�سارى  على طائفة  املتكلم 
منها اثنان وخم�سون غر�سًا ون�سف بحق جزية اأربعة ع�ص نفراً من جزية )...(
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ومنها �سبعة غرو�ص عن جزية )...( �سالح املتكلم على طائفة ن�سارى القبط 
)...( نفراً ح�ساب عن جزية كل نفر )...( وذلك عن �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف، 
مبوجب تذكرة العبد املزبور الكتوب عليها ا�سمه املختومة بختمه املوؤرخة 
ة ن�سارى  ًا وُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ يف )...( �سهر املحّرم ل�سنة تاريخه اأْدَناه قب�سَا �َصْ
ِعّية بالطريق  الروم ون�سارى ال�صيان ون�سارى القبط من ثمن اجلزية ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا  ال�صَّ
احلرام  حمّرم  اأواخر  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين، عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
من  حممد  ولدي  بن  وعلي  حممد  الأخوين  من  واحد  كل  ا�سرتى  ومعاليه، 
اأبي ثور ظاهر القد�ص ال�صيف مبالهما لنف�سهما �سوية من  اأهايل قرية دير 
ِعّي على  ال�سيخ عالء الدين ابن املرحوم ال�سيخ اإبراهيم النابل�سي الو�سي ال�صَّ
اأخيه )...( القا�ص عن درجة البلوغ فباعهما ما هو خملف عن والدهما احلاّج 
ِعّي جلهة وقف  ْين ال�صَّ اإبراهيم النابل�سي املزبور يف وفاء ما ثبت عليه من الدَّ
ي املزبور بذلك  اإليه للو�سّ ِعّي امل�سار  علي خوجة واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا وذلك جميع غرا�ص العنب والتني وغري ذلك القائم اأ�سوله باأر�ص  ِعيَّ اإذنًا �َصْ
فندي بن اأحمد الثوري ظاهر القد�ص ال�صيف امُلّعنيَّ وبَكْرم ال�سواعي امُل�ْسَتِمل 
على حظرية متهدمة وحتده ِقبلة َكْرم من حجيج و�صقًا َكْرم بيد امل�سرتين 
ال�سالك بجميع حقوق ذلك كله وجدره ومنافعه  )...( وغربًا الطريق  و�سماًل 
اإليه وبكل حق هو له بذلك �صعًا بثمن قدره  ومرافقه وما عرف به، ون�سب 
�سبعة غرو�ص ف�سية عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائع املزبور باحل�صة 
الثمن  املزبورين من جميع  امل�سرتين  ة  ِذمَّ وبرءت  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزٍء  كل  ومن  املرقوم 
وقبول  �صعّي،  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  الباّت  البيع  به  و�سدر  وا�ستيفاء، 
مرعّي، وت�سّلم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية التامة واملعرفة العامة
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وتبعة  درك  ذلك من  ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف  بالأبدان عن  والتفّرق 
ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا، ثم بعد تام ذلك ولزومه. ا�سرتت كل واحدة 
من احُلْرَمة غزالة و�سم�سّية بنتي خلف من اأهايل قرية دير اأبي ثور املزبورة 
اأَْعاله تعريفًا  �سوّية بهما. وعّرف بهما كل واحد من حممد وعلي املزبورين 
ًا من ال�سيخ عالء الدين الو�سي املزبور قيامها ماهو خملف من والدها  ِعيَّ �َصْ
ِعّي جلهة الوقف  احلاّج اإبراهيم املزبور يف وفاء ما ثبت عليه من الّدْين ال�صَّ
اأربعة ع�ص قرياطًا من  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  اأَْعاله، وذلك جميع احُل�سَّ املزبور 
الثوري  اأحمد  اأ�سوله باأر�ص فندي بن  القائم  التني وغري ذلك  جميع غرا�ص 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها  ُكُهما بحق الباقي وجميع احُل�سَّ �صكة امل�سرتين ومن ُي�ْصِ
القائم  ذلك  وغري  التني،  الغرا�ص  جميع  من  كامل  ل  اأ�سْ من  قراريط  ثمانية 
املزبورين  امل�سرتيني  �صكة  املزبورة  لالأر�ص  املجاورة  بالأر�ص  اأ�سوله 
 ،  )...( الأوىل والثانية قبلة  الأر�ص  الباقي. ويحدُّ جميع  ُكها بحق  ُي�ْصِ ومن 
الثوري،  يحيى  بيد  اأر�ص  قطعة  و�سماًل  اهلل،  عبد  بن  م�سطفى  َكْرم  و�صقًا 
ال�سالك بجميع حقوق ذلك كله وجدره ومنافعه ومرافقه وما  الدرب  وغربًا 
العلم  عندهم  ذلك  املعلوم  �صعًا  بذلك  هو  حق  وبكل  اإليه  ون�سب  به  عرف 
للجهالة �صعًا بثمن قدره مائة غرو�ص ف�سية عددية ثمنًا  النايف  ِعّي  ال�صَّ
ًا فبموجب  ِعيَّ حاًل مقبو�سًا بيد البائع املزبور باحل�صة واملعاينة قب�سًا �َصْ
ة امل�سرتين املزبورين من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزٍء  ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ
البيع  ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر  ال�صَّ ِعّية بالطريق  ال�صَّ الرباءة  منه 
باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي وت�سّلم وت�سليم �سحيحني  بينهم وذلك  الباّت 
ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والتفّرق  العاّمة  واملعرفة  الّتامة  الروؤَْية  بعد  �صعيني 
ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا  منهم حيثما كان يف 
و�سالح  نف�سه  الأ�سيل عن  اإبراهيم  احلاّج  ابن  واحد من ح�سني  كل  وح�ص 
اأمه  ِعّي عن قبل  ال�صَّ اإبراهيم املزبور الأ�سيل عن نف�سه والوكيل  بن احلاّج 
اإبراهيم  ال�سيخ  بنات  هي  التي  و�سعد  و�سفية  و�ساحلية  م�سطفى  بنت   )...(
املزبور الثابت وكالته عنهما ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ اأبو ال�سعود بن فخر 
الأئمة ال�سيخ عبد الرحمن قا�سي ال�سلط ويو�سف بن يحيى �سو�سوية العارفني 
بهذا بتعريف �سقيقهن ح�سني املزبور و�سّدقًا اأ�سالة ووكالة على حق البيع 
مع  ملوكالتهما  ول  لهما  معار�سة  ل  حمله  يف  اأهله  يف  و�سدوره  املزبور 
ذلك  على  ت�سادقوا  مطلقًا  حقًا  ول  الوجوه  من  بوجه  املزبورين  امل�سرتين 
ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا  لذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف ختام �سهر حمّرم احلرام �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، كاتبه.
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مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني الكرام، ُعمدِة العلماِء الكراِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
اين  يو�سف  ال�سيخ  مولنا  واملدّر�سني  العلماء  فخر  عليه  اأ�ْسَهد  ومعاليه، 
املرحوم قدوة العلماء الأعالم ال�سيخ حممد ال�سهري ن�سبه املبارك بالع�سيلي 
اأنه وّكل واأَقام مقام نف�سه  هما حبيب وعي�سى القا�صين عن درجة البلوغ 
القد�ص  الينكجري بقلعة  ال�سيخ حممود  اإبراهيم  ابن  اأمثاله ح�سني ب�سه  فخر 
مبدينة  ال�سابون  بوكالة  الكائن  احلا�سل  عن  واأَْلٍفراغ  النزول  يف  ال�صيف 
م�ص املحرو�سة الكائن احلا�سل املزبور باجلهة القبلية من الوكالة املزبورة 
القا�صين املزبورين وقب�ص ما على احلا�سل املزبور  اجلاري يف ت�صف 
للقا�صين  املنتقل  اأ�سدية  غر�سًا  وخم�سون  غر�ص  ماية  وقدره  اخللو  من 
ِعّي من َقبل والدهما املزبور ملن يرغب يف ذلك كائنًا  املزبورين بالإرث ال�صَّ
القا�صين  على  نفقها  عايد  وغبطه  وم�سلحة  حظًا  ذلك  يف  لأنه  كان،  من 
املزبورين ولأجل نفقة وك�سوة القا�صين املزبورين وياأذن مولنا احلاكم 
ًا مقبوًل من ح�سني  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه للو�سي املزبور بذلك توكياًل �َصْ ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ ًا وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم  ِعيَّ �َصْ ب�سه املزبور قبوًل 
رْيَراً يف رابع �سفر اخلري من  ًا، حَتْ ِعيَّ امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد خليل الرتجمان، كاتبه. 
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 1082 26 حمّرم 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى كل واحد من خليل و )...( ولدي ميخائيل الن�صاين مبالهما 
لنف�سيهما دون غريهما من الن�صانية، مرمي بنت وني�ص الن�صاين، وعّرف بها 
ًا، فباعتهما �سوية بينهما ما هو لها وجاٍر يف  ِعيَّ حنا ولد ميخائيل تعريفًا �َصْ
ِعّي من  ِعّية، ومنتقٍل اإليها بالإرث ال�صَّ ملكها وطْلِق ت�صِفها وحيازتها ال�صَّ
زوجها ميخائيل املرقوم، ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع 
َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك وذلك جميع 
اأكرب  ال�صيف بدار  البيت بالقد�ص  ٍل كامٍل من جميع  اأ�سْ ثالثة قراريط من 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها قرياٌط من باجلهة القبلية بّقوة به �سماًل وجميع احُل�سَّ
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احلاّج  حاكورة  قبلة  ذلك  ويحد  ِقبلة  بابه  بقّوة  املزبورة  بالدار  البيت 
م�سطفى ال�صابي و�صقًا الدرب ال�سالك، و�سماًل حاكورة فخر الأعيان اأحمد 
كله وطرقه  ذلك  ال�صب بجميع حقوق  ن�سارى  وغربًا حاكورة  اجلوربجي، 
وجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعًا 
النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره ع�صة  ِعّي  ال�صَّ العلم  املعلوم ذلك عندهم 
بذلك  باعرتافها  املزبورة  البائعة  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا  عددية  غرو�ص 
الثمن  وجميع  املزبورين  امل�سرتين  ة  ِذمَّ بذلك  وُبرَِّئْت  ِعّي  ال�صَّ العرتاف 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  وبكل  املرقوم 
وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي 
والتفّرق  التامة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني  �سحيحني  وت�سليٍم  وت�سلٍُّم 
ف�سمانه  وتبعة  درك  من  ذلك  كان يف  بينهم. وحيثما  ترا�ٍص  بالأبدان عن 
لزم حيث يجب �صعًا ثم بعد تام ذلك ولزومه اأ�ْسَهدُت عليها مرمي البائعة 
املزبورة وهي )...( املزبور �صعًا اأنها ل ت�ستحق ول ت�ستوجب قبل الأخوين 
امل�سرتين املزبورين ب�سبب خملفات والدهما املزبور ل )... ( ول من غري ذلك 
حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا 
ول غائبًا ول حا�صة و قلياًل ول كثرياً ول حقرياً ول خلياًل ول ما ت�سح به 
الدعوى وتقام عليه البّينة ول ميينًا باهلل تعاىل، واإن وجبت ولحقًا مطلقًا 
امل�سرتيان  عليهما  واأ�ْسَهد  اأْدَناه،  تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا 
ب�سبب  املزبورة  مرمي  قبل  ي�ستوجبان  ول  ي�ستحقان  ل  اأنهما  املزبوران 
مرتوكات والدهما حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا 
اأْدَناه. ت�سادقوا على  ول حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان اإىل يوم تاريخه 
ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا  ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف �ساد�ص ع�صين املحّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

 /113
ح�سورح1

 1082 3 �سفر 
هـ/ 10/ 6/ 

1671م

مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني الكرام، ُعمدِة العلماِء الكراِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، فخر الأتقياء املعتربين، خال�سة النبالء الكاملني، ال�سيخ اأحمد ابن 
املرحوم �سيخ الطريقة، ومعدن ال�سلوك واحلقيقة، ال�سيخ عبد الكرمي ال�سهري 
الأماثل  فخر  من  و�سله  اأنه  واعرتف  واأَقرَّ  ال�سامت.  بابن  املبارك  ن�سبه 
عثمانية  �سبعة  معلوم  ال�سلطاين  اخلراج  جلمع  امُلّعنيَّ  اآغا  ح�سني  والأعيان 
ال�سنة  واجب  عن  ال�سام،  دم�سق  ديوان  من  الوارد  بالدفرت  با�سمه  امُلّعنيَّ 
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ِقبل  ذلك  من  له  يتاأخر  ول  والكمال،  بالتمام  بيده  املجّلد  بالدفرت  امُلّعينة 
ت�سديقًا  منه  م�سدقًا  ًا  ِعيَّ �َصْ اإقراراً  مطلقًا  حقًا  ذلك  من  املرقوم  اآغا  ح�سن 
ِعّي امل�سار اإليه دامت ِنَعُم  ًا. وثبت اإقراُره بذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف ثالث �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني  ًا، حَتْ ِعيَّ املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

واأَْلٍف. 
ابن  علي  الرتجمان،  جلبي  حممد  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

حم�ص با�سي، كاتبه. 
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اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  ه  اأنَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
العلماِء  ُعهدِة  امُلَحقِّقني،  عمدِة  املدر�سني،  قدوِة  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل 
ُه الكرمُي  ِع َخطُّ ، املوىل اأحمد اأَفْندي ابِن حممٍد، امُلَوقَّ ِعيِّ قني، احلاكِم ال�صَّ امُلَدقِّ
الكراِم  الأ�صاِف  فخُر  تخا�سَم  مّلا  ومعاليه،  ف�ساِئُلُه  دامْت  نظرِيِه  باأعايل 
مع  اللطف  اأبو  ال�سيد  الكراِم  العلماِء  فخِر  املرحوم  ابن  الدين  �سم�ص  ال�سيُد 
بدفرت  لها  معنّي  ماهو  ب�سبب  اهلل،  عبد  بنت  خاتون  رمانة  املدعوة  احُلْرَمة 
اجلوايل الوارد يف �سنة تاريخه من طرف الدفرتدار بدم�سق ال�سام، وتوزيعها 
على امَلعنيني بالدفرت املزبور الوارد على يد فخر الأعيان ح�سن اآغا، امُلّعنيَّ 
ال�سام  الدفرت املزبور من طرف ديوان دم�سق  يف جمعها وتوزيعها مبوجب 
وقدر املعلوم ع�صة عثمانية امُلَقّرر ا�سُمها بالدفرت املزبور. وذكرت ملولنا 
الع�صة عثمانية املزبورة  اإليه بابنها مت�صفة يف  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
ها  يعار�سُ املزبور  الدين  �سم�ص  ال�سيد  واأن  �سنة.  تزيد على خم�سني  مدة  من 
حملولها،  عن  ذلك  واأخذ  ماتت،  اأنها  اأ�ْسَهد  واأنه   ، �صعيٍّ وجٍه  بغري  ذلك  يف 
املرجب  رجب  ثاين  يف  موؤرخة  �سلطانية  �صيفة  براءة  يدها  من  واأبرزت 
ل�سنة ت�سع وخم�سني واأَْلٍف، م�سموُنها باأنها ُمَقّررٌة يف ذلك، وتذكرة من زين 
�سنة  رابع ع�صين �سفر  ال�سام، موؤرخة يف  بدم�سق  الدفرتدار  اأَفْندي  العطاء 
مقيد  ا�سمها  املزبورة  خاتون  زمانة  باأن  م�سمونها  واأَْلٍف،  وثمانني  اإحدى 
براءة م�سموُنها  يده  املزبور من  الدين  �سم�ص  ال�سيد  واأبرز  املزبور.  بالدفرت 
احلاكم  مولنا  و�ساأل  زمانة،  حملول  عن  له  وجهت  عثمانية  الع�صة  باأن 
ِعّي امل�سار اليه من ح�ص جمل�ص ال�صيف من العلماء واخلطباء بالقد�ص  ال�صَّ
الّلطفي،  اأَفْندي  يو�سف  مولنا  الكرام  اخلطباء  فخر  منهم  وغريهم  ال�صيف، 
وفخر اخلطباء العظام مولنا عبد احلق وولده ال�سيخ عز الدين ال�سهري بابن 
جماعة وال�سيخ �سالح الّلطفي وال�سيخ حممود �سيخ احلرم القد�سي وعلي اآغا 
اأنها  املزبورة واحلالُّ  الع�صة عثمانية عن حملول زمانة  اأخذ  باأن  املرقوم 
ًا، ومنع من معار�ستها ب�سبب ِعيَّ حّية موجودة ل ي�سادق حماًل تعريفًا �َصْ
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عثمانية  الع�صة  معلوم  بدفع  املزبور  اآغا  ح�سن  واأمر  ًا،  ِعيَّ �َصْ منعًا  ذلك 
رْيَراً يف اأوائل �سفر اخلري ل�سنة  ًا مقبوًل �صعًا حَتْ ِعيَّ لزمانة املرقومة اأمراً �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي ترجمان، ال�سيخ يحيى الواعظ، كاتبه. 
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عبِد  ال�سيِخ  املرحوِم  ابُن  م�سطفى  ال�سيُخ  املعتربين،  الأتقياِء  فخُر  ح�َص 
ِعيِّ عن ِقَبِل قدوِة ال�سلحاِء، ال�سيِخ �سالٍح البكريِّ اخلليليِّ  الغفوِر الوكيِل ال�صَّ
الثابِت وكالُته عنه فيما ياأتي بياُنه فيه ب�سهادِة كلِّ واحدٍّ من فخِر امل�سايِخ 
الرزاِق غ�سّية،  ال�سيِخ ابن املرحوِم عبِد  النبالِء العظاِم، مولنا  الكراِم ُعمدِة 
ًا. واأَقرَّ  ِعيَّ �سيِخ احلرِم القد�سي وفخِر الديِن ابِن ابي العوِن بِن بّيا�ِص، ُثُبْوتًا �َصْ
اآغا  والأعيان ح�سن  الأماثل  اأّنه قب�ص من فخر  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة  واعرتف 
له املزبور، امُلّعنيَّ بالدفرت املزبور  امُلّعنيَّ جلمع اخلراج ال�سلطاين معلوم ُموكِّ
ًا م�سدقًا من ح�سن اآغا املزبور  ِعيَّ عن ال�سنة امُلّعيَّنة بالدفرت املرقوم قراراً �َصْ
رْيَراً  ًا، حَتْ ِعيَّ ِعّي ُثُبْوتًا �َصْ ًا، وثبت ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ ت�سديقًا �َصْ

يف �ساد�ص �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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اأَفْندي بِن حممٍد داَم بقاوؤه، تزّوج ال�ساب اخلايل  ِعيِّ اأحمد  لدى احلاكِم ال�صَّ
اأولِد  بابِن حمودَة من  ال�سهرِي  احلاّج ح�سني  ابن  الزيني حممود  العار�سني 
عن  اخلاليِة  القا�ِص  البكِر  حجيِج  بِن  علي  بنِت  األفّيَة  مبخطوبِتِه  حبي�ٍص، 
ِعّيِة، اأ�سدَقها على بركِة اهلِل تعاىل وعوِنه وُح�سِن توفيِقه و�سّنِة  املواِنِع ال�صَّ
ف�سيٍة  غر�ٍص  مائُة  جملُته  �سداقًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  �سيِدنا  نبيِّه 
عدديِة احلاِل لها من ذلك �ستون غر�سًا ف�سية، مقبو�سة بيد والدها املزبور 
اأربعون غر�سًا  ِعّي، والباقي بعد احلال وقدره  ال�صَّ باعرتافه بذلك العرتاف 
موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، زّوجها منه بذلك على ذلك 
ًا مقبوًل  ِعيَّ ِعّية عليها زواجًا �سحيحًا �َصْ كذلك والدها املزبور بالولية ال�صَّ
رْيَراً يف اأوائل �سهر �سفر اخلري من  ًا، حَتْ ِعيَّ من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ ، امُلَحرَّ ِعيِّ باملجل�ِص ال�صَّ
اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الكراِم،  العلماِء  ُعمدِة  الكرام،  املدّر�سني  فخِر 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه، دامت ف�ساِئله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
مّلا تخا�سم كل واحد من فخر الأ�صاف ال�سيد �سم�ص الدين ابن املرحوم قدوة 
العلماء الأعالم ال�سيخ اأبي الّلطف وفخر الكاملني ال�سيخ �سم�ص الدين ابن فخر 
الأفا�سل الكرام �ُساللة الأولياء العظام مولنا ال�سيخ اأبي الفتح ال�سهري ن�سبه 
املبارك بالثوري وادعى ال�سيخ �سم�ص الدين الثوري املزبور على ال�سّيد �سم�ص 
الدين املرقوم وقال يف تقرير دعواه عليه اأن ال�سدقات ال�سلطانية قد اأنعمت 
عليه بخم�سة عثمانيات من وايل دم�سق عن حملول يو�سف �صيك م�سطفى، 
املبارك  �سعبان  ثامن  يف  املوؤرخة  بيده،  املخّلدة  ال�صيفة  الرباءة  مبوجب 
ل�سنة ت�سع و�سبعني واأَْلٍف. واأّنه مت�ّصف يف ذلك من تاريخ براءته املزبورة، 
وا�سمه مقّيد بدفرت توزيع اجلوايل املزبورة من تاريخ الرباءة املرقومة. وورد 
يف �سنة تاريخه دفرت التوزيع من طرف الدفرتدار بدم�سق ال�سام على يد فخر 
ال�صيف ونواحيها،  القد�ص  امُلعنيَّ جلمع اجلوايل من ذمم  اآغا  العيان ح�سن 
اأربابها وا�سمه مقّيد بالدفرت  ال�سام، وتوزيعها على  من طرف ديوان دم�سق 
واأبرَز   ، بغرِي وجٍه �صعيٍّ ذلك  يعار�سه يف  الدين  �سم�ص  ال�سيد  واأن  املزبور. 
باأن  م�سموَنها  فوجد  اأَْعاله،  تاريُخها  املحكيُّ  ال�صيفَة  الرباءَة  يِده  من 
ال�سدقات ال�سلطانية اأنعمت عليه بخم�ص عثمانيات من جوايل دم�سق ال�سام. 
الدين املزبور بعدم  ال�سيُد �سم�ُص  ا�سُمه مقّيٌد بالدفرت املزبور، وطالب  وُوِجد 
فاأجاَب  الدين،  �سم�ص  ال�سيد  �ُسئل  ذلك،  �سوؤاله عن  و�ساأل  ذلك  املعار�سة يف 
الرباءة  باأن خم�ص عثمانيات وجهت له عن حملول يو�سف املزبور مبوجب 
باملجل�ص  َرة  املتَقرَّ بيده  املجّلدة  واأَْلٍف،  وثمانني  اإحدى  �سنة  يف  املوؤرخة 
�سم�ص  ال�سيد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  عرف  ذلك  فعند  ِعّي.  ال�صَّ
الدين املزبور، حيث اأّن ال�سيخ �سم�ص الدين املزبور وجهت له اخلم�ص عثمانية 
املزبورة عن حملول يو�سف املرقوم مبوجب براءته املزبورة وت�صفه فيها 
اأخذه ثانيًا عن  من تاريخ براءته وا�سمه مقّيد بالدفرت وم�سطور فيه و�سبق 
ًا ومنع  ِعيَّ حملول يو�سف املرقوم ل ي�سادق حماًل و )...( �سحيح، تعريفًا �َصْ
ًا، واأمر ح�سن  ِعيَّ من معار�سة ال�سيخ �سم�ص الد�سن الثوري ب�سبب ذلك منعًا �َصْ
اآغا املزبور بدفع معلوم اخلم�ص عثمانية املزبورة لل�سيخ �سم�ص الدين الثوري 
رْيَراً يف اأوائل �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ املزبور اأمراً �َصْ
�سهود: فخر اخلطباء ال�سيخ يو�سف اللطفي، ال�سيخ زكريا الديري، فخر اخلطباء 
املَكْرمني مولنا ال�سيخ عبد احلق حمامة، ال�سيخ علي الدقاق، فخر املدر�سني 
الكرام مولنا ال�سيخ �سالح اللطفي، ال�سيخ يحيى الواعظ، ال�سيخ علي الثوري، 

علي اآغا حم�صبا�سي، ال�سيخ خليل الديري، حممد جلبي ترجمان، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، ا�سرتى فخر الأكابر والأعيان ح�سني جلبي ابن فخر الأعيان علي 
اآغا حم�ص با�سي بالقد�ص ال�صيف مباله لنف�سه دون غريه من كل واحد من 
باملجل�ص  معه  احلا�صين  اللديني  حممد  بن  وحامد  علي  بن  ح�سن  ال�سيد 
ِعّي فباعاه ما هو لهما وجاٍر يف ملكهما ومنتقل حلامد املزبور بالإرث  ال�صَّ
اللُّدي  �سعادة  اأخوة بنت ح�سني بن  املزبور ووالدته  والده  ِعّي عن قبل  ال�صَّ
ِعّي، عن  وعن ِقبل �سقيقته فاطمة، ومنتقل لل�سيد ح�سن املزبور بالإرث ال�صَّ
ًا، ويدهما  ِعيَّ قبل زوجة اأخوة املزبورة وبنته منها املدعوة حامدة انتقاًل �َصْ
�سدور  حني  اإىل  ذلك  يف  لهما  واملنازع  املعار�ص  دون  ذلك  على  وا�سعة 
النيابة  بخط  ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  وذلك  البيع،  هذا 
غربية،  طاقة  به  بيت  وبداخله  �صقُا،  بابه  بقّوة  غربي  بيت  على  امُل�ْسَتِملة 
وعلى بيٍت �سفليِّ البيت املزبور، ومطبٍخ ومرتفٍق و�ساحة �سماوية بها �سجرة 
عنب و�سجرة نارجن و�سجرة بيل�سان، و�سّفة و�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية 
ومنافع ومرافق وحقوق �صعية. ويحدها ِقبلة بتمامها وكمالها ِقبلة الطريق 
ال�سالك ومنه بابها، و�صقًا حاكورة بيد امل�سرتي املزبور، و�سماًل دار وّراث 
وقف  دار  وتامه  الرتكماين  حممود  دار  وغربًا  الأنكوري،  بكر  اأبي  ال�سيد 
احلرمني ال�صيفني بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه، 
وما ُعرف به وُن�سب اليه، وبكل حق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهم العلم 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره �سبعون غر�سًا يعدل كل غر�ص منها  ال�صَّ
ل فيه فمن ذلك ما باعه حامد املزبور  ثالثون قطعة م�صية، على ما يف�سّ
من املبيع املرقوم ع�صون قرياطًا واأربعة اأ�سدا�ص قياط ون�سف �ُسد�ص قرياط 
من  املزبور  ح�سن  ال�سيد  باعه  وما  غر�ص،  ون�سف  غر�سًا  �ستون  قدره  بثمن 
املبيع املزبور ثالثة قراريط و�ُسد�ص قرياط ون�سف �ُسد�ص قرياط، بثمن قدره 
املزبورين  البائعني  بيد  مقبو�سا ً  حاًل  ثمنًا  غر�ص  ون�سف  غرو�ص  ت�سعة 
امل�سرتي  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ًا.  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة 
ِعّية بالطريق  املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزٍء منه الرباءة ال�صَّ
باإيجاب  الباّت بينهم يف ذلك  البيع  وا�ستيفاء، و�سدر  براءة قب�ص  ِعّي  ال�صَّ
�صعّي وقبول مرعّي وت�سلُّم وت�سليم �سحيحني �صعيني مقبولني بعد الروؤَْية 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص، وحيثما كان يف  واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا ت�سادقوا على ذلك كذلك
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ِعّي امل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه  ثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
وثمانني  اثنني  �سنة  �سهور  من  احلرام  �سفر  رابع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ترجمان،  جلبي  حممد  خليل،  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  اهلل،  هداية  ال�سيخ  علي، 

كاتبه. 
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قرار 
بوظيفة 

ربع وظيفة 
التولية

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  ُق  امُلَحقِّ الفا�سُل  ُق  امُلَدقِّ الَعاِلُ  و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ف�ساِئله  دامْت  نظريِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ حممد  ابُن  اأَفْندي  اأحمُد 
ِعيِّ وناقِل هذا اخلطاِب امّلْرِعيِّ كل واحد من  ومعاليه، حلامِل هذا الكتاِب ال�صَّ
مفاخر الأئمة املَكْرمني، )...( العلماء العاملون، مولنا ال�سيخ يعقوب ومولنا 
قدوة  له  املغفور  املرحوم  واأولد  ال�سعود  اأبي  ال�سيخ  ومولنا  حممد  ال�سيخ 
اأئمة امل�سلمني، مولنا ال�سيخ عبد الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي 
الط�ستمرية)1(  املدر�سة  وقف  على  وامل�سيخة  التولية  وظيفة  ُربع  ال�سلت 
الكائنة بالقد�ص ال�صيف املحمّية ملا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم ن�سف 
عثماين وُربع عثماين �سوّية بينهم عو�سًا عن والدهم املزبور بحكم وفاته اإىل 
ِعّي امل�سار  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن لهم مولنا احلاكم ال�صَّ
�سوية  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  املزبورة  الوظيفة  ُربع  مببا�صة  اإليه 
مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  بينهم 
رْيَراً يف اأوائل �سهر �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعًا، حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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ار  اأَقرَّ
واعرتاف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 
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مولنا  لدى  ح�َص  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، امّلْرِعيِّ ِر  امُلَحرَّ  ، ِعيِّ ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  و�سّيِدنا فخِر املدّر�سني الكرام، ُعمدِة العلماِء الكراِم، احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئله  دامت  نظريه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
يو�سف  ال�سيخ  واملدّر�سني  العلماء  فخر  من  واحد  كل  واعرتَف  اأَقرَّ  ومعاليه، 
ال�سيخ  واملدّر�سني،  العلماء  وفخر  ال�صيف،  الأق�سى  امل�سجد  خطيب  اأَفْندي، 
عمر اأَفْندي، وال�سيخ اأبو الوفا اأَفْندي العلمي وفخر اخلطباء الكرام ال�سيخ عبد

)1( المدرسة الطشتمرية: تقع في الناحية الجنوبية لطريق باب السلسلة، مدون نقش على مدخلها جاء فيه" أمر بإنشاء 
المدارس  احمد.   ، العلمي  ماية.  وسبع  وثمانون  اربع  سنة  العالئي  طشتمر  الدين  سيف  معالي  المبارك  المكان  هذا 

المملوكية في القدس. ص85.
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وفخر  العلمي  م�سطفى  وال�سيخ  علي  ال�سيخ  املدّر�سني  وفخر  جماعة  احلق 
العلمي  الباقي  ال�سيخ عبد  الّلطفي، وفخر املدر�سني  ال�سيخ �سالح  املدر�سني 
وفخر  العلمي  احلق  عبد  ال�سيخ  �سقيقيه  عن  والوكيل  نف�سه  عن  الأ�سيل 
الع�سيلي  يو�سف  ال�سيخ  امُلَحقِّقني  وفخر  العفيفي،  حممد  ال�سيخ  امل�سدرين 
وال�سيخ فخر الدين الّلطفي، واأخيه ال�سيخ عبد اللطيف الّلطفي، وفخر امل�سايخ 
ال�سيخ حممود �سيخ احلرم القد�سي، وال�سيد عبد ال�سالم غ�سية اأ�سالة عن نف�سه 
نور  حممد  وال�سيخ  احلليم  عبد  وال�سيخ  اهلل  ف�سل  ال�سيخ  اإخوته  عن  ووكالة 
ال�سمد،  عبد  ابن  اإبراهيم  ال�سيخ  اللطيف و�صيكه  عبد  ال�سيد  الوكيل عن  اهلل 
وال�سيخ  اخلري،  اأبو  اللطيف  عبد  ال�سيخ  اأخيه  عن  ووكالة  نف�سه  عن  اأ�سالة 
الرحمن  عبد  وال�سيخ  احل�سيني  ا�سحاق  ال�سيد  الأئمة  وفخر  الدم�سقي  يا�سني 
الّلطفي وال�سيخ نور اهلل و�صيكيه  النبي وعلي وال�سيخ ح�سن  و�صيكيه عبد 
ال�سيخ حممود وال�سيخ مو�سى بن بدرية مقام ال�سيد التكليم وال�سيخ هداية اهلل 
الغزي وكالة عن ال�سيخ اأبي ال�سعود املغربي ال�سيخ يحيى الدين، الوكيل عن 
ِعّي  ال�صَّ الوكيل  اهلل غ�سّية  نور  وال�سيخ  اجلاعوين  الوهاب  عبد  ال�سيخ  اأخيه 
وفقراء  دّدة  علي  وال�سيخ  غ�سّية  الدين  نور  وال�سيد  اللطيف  عبد  ال�سيد  عن 
املولوية واحلاّج ح�سن واأخوه ولد بن مرام ال�سيخ عبد الرحمن نائب الناظر 
الثوري،  الفتح  اأبو  ال�سيخ  ابن  الدين  �سم�ص  وال�سيخ  ال�صيف،  القد�ص  بحجم 
عن  الأ�سيل  الرحمن  عبد  وال�سيخ  الدجاين،  حممد  ال�سيخ  ابن  اأحمد  وال�سيخ 
وال�سيخ م�سطفى  اللبابيدي  ال�سيخ �سالح  اأخيه  ِعّي عن  ال�صَّ والوكيل  نف�سه 
اخلليلي،  البكري  �سالح  ال�سيخ  ِقبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  الروؤوف  عبد  ابن 
وال�سيخ  خاتون،  زمانة  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  احلرم  �سيخ  حممود  وال�سيخ 
ِقبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  اإبراهيم  وال�سيخ  املن�سورية،  الزاوية  �سيخ  حممود 
اأحمد ابن ال�سيخ عبد الكرمي ال�سامت،  ال�صوري، وال�سيخ  ال�سيخ حممد  اأخيه 
ِعّي عن ِقبل ال�سيد  وال�سيخ عبد اهلل العجمي وعبد الكرمي جوربجي الوكيل ال�صَّ
الدين  �سم�ص  ال�سيد  املدر�سني  ال�سعود احل�سيني، وفخر  اأبي  وال�سيد  م�سطفى، 
الّلطفي، وال�سيخ نور اهلل غ�سّية، وال�سيخ اإ�سحاق غ�سّية، وكمال الدين الوكيل 
ِعّي عن والده حممود جلبي، اأنهم قب�سوا وو�سل اإليهم من فخر الأعيان  ال�صَّ
ح�سن اآغا امُلّعنيَّ لتح�سيل اجلزية واخلراج ال�سلطاين عن مدينة القد�ص ال�صيف 
و�سواحيها امُلّعيَّنة على الذم علوفاتهم وعلوفات موكليهم باجلوايل مبوجب 
الدفرت املجّلد بيده من طرف الدفرتدار بدم�سق ال�سام واأّن ال�سيد �سم�ص الدين 
املرقوم قب�ص من علوفته معلوم ثالثة عثمانية ل غري وبقية علوفتة باقية ل 
ًا. ثم اأبرز ح�سن  ِعيَّ يقب�سها و�سّدقهم على ذلك ح�سن اآغا املرقوم ت�سديقًا �َصْ
اآغا املزبور مذكرة موؤرخة يف اأوائل جمادى الأوىل ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف، 
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م�سمونها اأن �سيخ الإ�سالم ال�سيدعبد الرحيم اأَفْندي اللُّطفي قب�ص من طائفة 
وخمتومة  با�سمه  متّوجه  غر�سًا  وثالثون  �ستة  َوَقْدُرها   )...( الروم  الن�سارى 
بختمه، وعلى ما هو الواقع �سّطر بتاريخ اأوائل �سهر �سفر اخلري ل�سنة اإحدى 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد خليل ال�سافعي، كاتبه. 

 /115
ح2

قرار 
بتعيني 
وظيفة 
المامة 
مب�سجد 
احلنابلة

 1082 6 �سفر 
هـ/ 13/ 6/ 

1671م

احلاكم  الإ�سالم  ق�ساة  قدوة  امُلَحقِّق  الفا�سل  ق  امُلَدقِّ ومولنا  �سَيدنا  َر  َقرَّ
نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ
اخلطاب  ذل  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت 
امّلْرِعّي فخر الأئمة الكرام، ُزبدة الق�ساة العظام مولنا ال�سيخ حممد وال�سيخ 
اأبي ال�سعد وولدي املرحوم قدوة العلماء العاملني مولنا ال�سيخ عبد الرحمن 
بولدي  املبارك  ن�سبهما  ال�سهري  يحيى  ال�سيخ  الإ�سالم  �سيخ  املرحوم  ابن 
قا�سي ال�سلط يف وظيفة الإمامة مب�سجد احلنابلة الكائن بامل�سجد الأق�سى 
ال�صيف مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم ثالثة عثمانيات من حم�سول 
وقف امل�سجد الأق�سى ال�صيف عو�سًا عن والدهما املزبور بحكم وفاته اإىل 
ِعّي امل�سار  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه مببا�صة وظيفة الإمامة املزبورة مناوبة وِبَقْب�ص علوفتها امُلّعنيَّ اأَْعاله 
مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراُ  احلاّجة  عند  بال�ستنابة  �سوية 
رْيَراً يف اليوم ال�ساد�ص من �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعًا، حَتْ

ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان اأبو الن�ص، كاتبه. 
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اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  امُلَحقِّق  الفا�سل  ق  امُلَدقِّ احلاكم  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه،  ع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
الأفا�سل  فخر  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل 
ابن  يعقوب  ال�سيخ  مولنا  املبني  اهلل  لكتاب  احلّفاظ  خال�سة  قني  امُلَدقِّ
�سيخ  املرحوم  بن  بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  العاملني  العلماء  قدوة  املرحوم 
ال�سلت بربع وظيفة  ال�سهري ن�سبه املبارك بن قا�سي  ال�سيخ يحيى  الإ�سالم 
ال�سنّية  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  التنكزية  باملدر�سة  ال�صيف  اجلزء  قراءة 
مبالها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانية ون�سف عثمانية عو�سًا عن 
والده املرحوم ال�سيخ عبد الرحمن املزبور بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل 
ِعّي امل�سار اإليه دامت نعم املوىل  وانحالل ذلك عنه واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
عليه لل�سيخ يعقوب املزبور مببا�صة ُربع الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وال�ستنابة عند احلاّجة  املزبورة  املدر�سة  اأَْعاله من حم�سول وقف  امُلّعنيَّ 
رْيَراً يف  ِعّي، حَتْ تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا القبول ال�صَّ

�ساد�ص �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

 /115
ح4

�صف 
م�ستحقات 
من ال�صة 

الرومية

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

العلماء  ُعمدة  الأنام،  ولة  ُذخر  الإ�سالم  ق�ساة  قدوة  ومولنا  �سّيدنا  َر  َقرَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأعالم 
ال�سيد فخري خاتون  املخدرات  دامت ف�سائله ومعاليه فخر  باأعايل نظريه 
يف  احلنيني  اإ�سحاق  ال�سيخ  مولنا  العاملني  العلماء  قدوة  املرحوم  بنت 
ق�سطنطينية  من  �سنة  كل  يف  الواردة  الرومّية  ال�ّصة  من  ذهبًا  �سلطانية 
ن�ساء املولوية عو�سا ً عن  ال�سنّية من جماعة  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمّية 
بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  مولنا  املَكْرمني  الأئمة  قدوة  له  املغفور  املرحوم 
قا�سي ال�سلت بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له 
من  وقته  يف  �سنة  كل  يف  ذلك  بتناول  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
رْيَراً  اأُ�ْسَوة اأمثالها تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ حملة 

يف اأوائل �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سهود: ال�سيخ مو�سى، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

 /115
ح5

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

ِعّي املوىل  ال�صَّ ق احلاكم  امُلَدقِّ الفا�سل  امُلَحقِّقني  َر �سّيدنا ومولنا قدوة  َقرَّ
ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ال�سيخ  الكرام  الف�سالء  وناقله فخري  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  ومعاليه، حلامل هذا 
حممد وال�سيخ اأبي ال�سعود ولدي فخر العلماء امُلَحقِّقني املرحوم ال�سيخ عبد 
الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف 
من كالم اهلل تعاىل املنيف يف كل يوم بعد �سالة ال�سبح بامل�سجد الآق�سى 
ال�صيف بُربعة املرحوم املغفور له �سلطان الإ�سالم وامل�سلمني ال�سلطان مراد 
خان تغمده اهلل بالرحمة والر�سوان وقف املرحوم �ساحب اخلريات كوجك 
اأحمد ب�سه مبالهما من املعلوم وقدره يف كل يوم اأربع عثمانية �سوية بينهما 
تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  بالوفاة  انتقاإله  بحكم  املزبور  والدهما  عن  عو�سًا 
اإليه مببا�صة  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لهما مولنا  واأَِذَن  ذلك عنه  وانحالل 
عند  وبال�ستنابة  بينهما  �سوية  املزبور  معلومها  وقب�ص  املزبورة  الوظيفة 
اأوائل  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة 

�سفر اخلري �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ علي الدقاق، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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 /115
ح6

ار طا�سة  اأَقرَّ
طعام

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي  ق الفا�سل امُلَحقِّق احلكم ال�صَّ َر مولنا الَعاِل امُلَدقِّ َقرَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل  ع َخطُّ بن حممد امُلَوقَّ
املرحوم  بن  الدين  عالء  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا 
بالقد�ص  الكائنة  العامرة  العمارة  طعام  من  طعام  طا�سة  اأيوب  علي  ال�سيخ 
ال�صيف الفاخرة مع ما يتبع ذلك من اخلبز وقدره يف كل يوم ثالثة اأرغفة 
اإىل رحمة اهلل تعاىل  �سباحًا وم�ساًء عو�سًا عن والده املزبور بحكم وفاته 
ِعّي امل�سار اإليه بتناول طا�سة  وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
واإْذَنًا  تقريراً  اأمثاله  اأُ�ْسَوة  يوم  كل  يف  املرقوم  اخلبز  مع  املزبورة  الطعام 
رْيَراً يف خام�ص �سهر �سفر اخلري من  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه 

 /116
ح1

وظيفة 
ال�سغالة 
والكنا�سة

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

الكرام  امُلَحقِّق فخر املدّر�سني  الفّهامة  ق  امُلَدقِّ العاّلمة  َر مولنا و�سّيدنا  َقرَّ  
اهلل  ف�سل  دام  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  م�سكالت  الأعالم حاّلل  العلماء  ُعمدة 
الأئمة  فخر  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حامل  عليه، 
ولدي  ال�سعود  اأبو  وال�سيخ  حممد  ال�سيخ  الفهام  الأفا�سل  عمدتي  الكرام 
الكرمي  ن�سبهما  ال�سهري  الرحمن  عبد  ال�سيخ  العاملني  العلماء  قدوة  املرحوم 
بابن قا�سي ال�سلت يف وظيفة )...( وال�سعالة والكنا�سة والبوابة مبقام ويّل 
القد�ص  ظاهر  الكائن  العزيز  �ّصه  اهلل  قّد�ص  الثوري  اأحمد  ال�سيخ  تعاىل  اهلل 
ال�صيف مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانة عو�سًا عن والدهما 
ال�سيخ عبد الرحمن بحكم انتقاإله اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مبا�صة الوظيفة  لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
املذكورة وِبَقْب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله يف كل �سنة يف وقته من حمّله من 
املتويل على الوقف املزبور وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني 
رْيَراً يف اأوائل �سفر املظفر ل�سنة اثنني وثمانني  �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

واأَْلٍف. 
�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين، علي اأَفْندي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 

 /116
ح2

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

َر مولنا و�سّيدنا قدوة ق�ساة الإ�سالم ُعمدة العلماء الأعالم ُزبدة امُلَحقِّقني  َقرَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي امُلَوقَّ الفهام احلاكم ال�صَّ

ل الرقيم وناقل هذا اخلطاب دامت ف�سائله ومعاليه، حامل هذا الأ�سْ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وال�سيخ  حممد  ال�سيخ  الأعالم  العلماء  �سيخ  الكرام  الأئمة  قدوتي  امل�ستقيم، 
العاملني  العلماء  �ُساللة  املعظمني  الأئمة  ُزبدة  املرحوم  ابني  ال�سعود  اأبو 
ثراه  طاب  ال�سلت  قا�سي  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الرحمن  عبد  ال�سيخ 
بال�سخرة  قراءته  امُلّعنيَّ  �سلطان  والده  بُربعة  ال�صيف  اجلزء  قراءة  وظيفة 
يف  وقدره  املعلوم  من  لها  مبا  القبلي  بالباب  ال�سبح  �سالة  بعد  امل�صفة 
كل �سنة �ستة �سلطانية ذهبًا الواردة يف كل �سنة �سحبة ال�ّصة الرومّية من 
ال�سنّية عو�سًا عن والدهما  ال�صيف  القد�ص  اإىل  مدينة ق�سطنطينية املحمّية 
ال�سيخ عبد الرحمن املرقوم بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك 
ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله مببا�صة الوظيفة  عنه، واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
احلاّجة  وبال�ستنابة عند  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  وِبَقْب�ص معلومها  مناوبة  املرقومة 
رْيَراً يف اأوائل �سهر �سفر  تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًاّ حَتْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اأبي  ال�سيخ  اأَفْندي، ال�سيخ علي،  اأَفْندي، علي  اأَفْندي، نور الدين  �سهود: زكريا 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

 /116
ح3

وظيفة 
الإمامة يف 

الأوقات 
اخلم�ص

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

ُعمدة  الكرام  املدر�سني  فخُر  الفّهامة  العمدة  العاّلمة  و�سّيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  م�سكالت  حاّلل  الأعالم  العلماء 
ِعّي، وناقل  ه الكرمي اأعلى نظريه دام اأَْعاله، حلامل هذا الكتاب ال�صَّ ع َخطُّ امُلَوقَّ
اهلل  لكتاب  ُعمدة احلّفاظ  امُلَكْرمني  الأئمة  امّلْرِعّي فخر  امُلّعنيَّ  هذا اخلطاب 
تعاىل املبني ال�سيخ يعقوب ابن املرحوم قدوة العلماء العاملني ال�سيخ عبد 
الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت وظيفة ُثمن ُربع الإمامة 
يف الأوقات اخلم�ص بامل�سجد الأق�سى ال�صيف �ّصفه اهلل تعاىل وزاده �صفًا 
ونوراً مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم ثالثة عثمانية من وقف امل�سجد 
الرومّية  وال�سدقات  الواردة  العوائد  من  ذلك  يتبع  ما  مع  ال�صيف  الأق�سى 
�صكة اأعمامه واأولد اأعمامه بحق الُثمن ون�سف الُثمن مبوجب اخلط ال�صيف 
ال�سلطاين نّفذ بالعون الرباين املخلَّد ل�سندوق ال�سخرة امل�صفة عو�سًا عن 
والده ال�سيخ عبد الرحمن املذكور بحكم انتقاإله اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل 
عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  عنه  ذلك 
املعتادة  العوائد  مع  امُلّعنيَّ  علوفتها  وِبَقْب�ص  املذكورة  الوظيفة  مببا�صة 
على جاري العادة يف كل �سنة يف وقته من حمله اأُ�ْسَوة اأمثاله وبالإ�ستنابة 
رْيَراً يف اأوائل  عند احلاّجة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

�سفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه.  
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 /116
ح4

�صف 
م�ستحقات 
من ال�صة 

الرومية

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

َر مولنا و�سيدنا فخر ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام ُعمدة العلماء الأعالم  َقرَّ
ه الكرمي اأعال نظريه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ احلاكم ال�صَّ
فخري  امّلْرِعّي  اخلطاب  ذل  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  اأَْعاله،  دام 
املخدرات اكليلتي امل�ستورات عفيفة خاتون ولطيفة خاتون بنتي املرحوم 
ال�سيخ  ُعمدة احلّفاظ لكتاب اهلل تعاىل املبني مولنا  الأئمة املَكْرمني  قدوة 
عبد الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت �سلطانيان ذهبًا من 
القد�ص  اإىل  املحمّية  ق�سطنطينية  من  �سنة  كل  يف  الواردة  الرومّية  ال�ّصة 
ال�صيف ال�سنّية من جماعة ال�سلحاء واملجاورين عو�سًا عن والدهما املزبور 
بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن لهما مولنا احلاكم 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه بتناول ال�سلطانني املزبورين يف كل  ال�صَّ
اأمثالهما  اأُ�ْسَوة  حمّله  من  وقته  يف  بينهما  �سوّية  املزبورة  ال�ّصة  من  �سنة 
رْيَراً يف اأوائل �سهر �سفر  تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سهود املزبورون اأَْعاله، كاتبه.

 /116
ح5

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الفّهامة  ق  امُلَدقِّ العاّلمة  و�سّيدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ه الكرمي اأعلى نظريه دام اأَْعاله، حامل هذا الكتاب  ع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
احلّفاظ  ُعمدة  املَكْرمني  الأئمة  فخر  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعّي  ال�صَّ
ال�سيخ  العاملني  العلماء  قدوة  املرحوم  بن  يعقوب  ال�سيخ  املبني  اهلل  لكتاب 
قراءة  وظيفة  يف  ال�سلت  قا�سي  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الرحمن  عبد 
بُربعة  العثمانية  باملدر�سة  يوم  كل  يف  تعاىل  اهلل  كالم  من  ال�صيف  اجلزء 
املرحومة املغفور لها خامن خاتون مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم 
عثماين عو�سًا عن والده ال�سيخ عبد الرحمن املذكور بحكم وفاته اإىل رحمة 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد  اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  املذكورة  الوظيفة  مببا�صة  عليه  النَِّعم  اهلل 
يف كل �سنة يف وقته من حمّله اأُ�ْسَوة اأمثاله وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً 
رْيَراً يف اأوائل �سفر املظفر ل�سنة  واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله. 

 /116
ح6

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الفّهامُة  العمدُة  العاّلمُة  و�سّيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
هذا  حلامِل  اأَْعاله،  دام  نظرِيه  اأعلى  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بُن  اأَفْندي 
الآئمة  ُعمدة  الفا�سلني  فخر  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا  وناقل  ِعي،  ال�صَّ الكتاب 

قدوة املرحوم  ولدي  ال�سعود  اأبي  ال�سيخ  و�سقيقه  ال�سيخ حممد  املَكْرمني 



291عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

قا�سي  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الرحمن  عبد  ال�سيخ  العاملني  العلماء 
ال�سلت يف وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف من كالم اهلل تعاىل امُلنيف كل يوم 
بعد �سالة الع�ص بداخل ال�سخرة امل�صفة بُربعة املرحوم اإبراهيم ابن قرمان 
قراءة  وظيفة  ويف  عثمانية  ثالثة  يوم  كل  يف  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا 
اجلزء ال�صيف من كالم اهلل تعاىل امُلنيف كل يوم بعد �سالة الظهر بال�سخرة 
امل�صفة بُربعة املرحوم �سنان ب�سه مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم 
اإىل  الرحمن املزبور بحكم وفاته  ال�سيخ عبد  عثمانيان عو�سًا عن والدهما 
ِعّي امل�سار  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
الوارد  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  وِبَقْب�ص معلومها  املزبورتني  الوظيفتني  اإليه مببا�صة 
من م�ص املحرو�سة يف كل �سنة من وقته يف حمّله وال�ستنابة عند احلاّجة 
�سفر  اأوائل  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً 

املظفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

 /116
ح7

�صف 
م�ستحقات 
من ال�صة 

الرومية

 1082 6 �سفر 
هـ/ 13/ 6/ 

1671م

ِعّي املوىل  َر مولنا و�سّيدنا العاّلمة الفا�سل الفّهامة الكامل احلاكم ال�صَّ َقرَّ
ه الكرمي اأعلى نظريه دام اأَْعاله، حلامل هذا  ع َخطُّ اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخر الف�سالء امُلَحقِّقني مولنا  الكتاب ال�صَّ
ال�سيخ يعقوب ابن املرحوم قدوة العلماء العاملني ال�سيخ عبد الرحمن ال�سهري 
الأق�سى  بامل�سجد  الت�سدير  وظيفة  ُربع  ال�سلت  قا�سي  بابن  املبارك  ن�سبه 
يوم  كل  يف  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا  واأَْلٍف�سلية  ِعّية  ال�صَّ املعلوم  لأخذ 
الرومية وال�سدقات  ال�ّصة  عثمانيان ون�سف عثماين مع ما يتبع ذلك من 
املعتادة عو�سًا عن والده املرحوم بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل 
ِعّي امل�سار اإليه دامت نعم املوىل عليه  ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  املعتادة  العوائد  وقب�ص  الوظيفة  ُربع  مببا�صة 
ال�ساد�ص  رْيَراً يف اليوم  واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ تقريراً 

من �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

 /117
ح1

وظيفة 
البوابة 

باملدر�سة 
العثمانية

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

ِعّي املوىل  ق الفّهامة امُلَحقِّق احلاكم ال�صَّ َر مولنا و�سّيدنا العاّلمة امُلَدقِّ َقرَّ
ه الكرمي اأَْعاله نظريه دام اأَْعاله حلامل هذا  ع َخطُّ اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخر الأئمة الكرام ال�سيخ حممد  الكتاب ال�صَّ
بن املرحوم قدوة العلماء الأعالم ال�سيخ عبد الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك 
الكائنة  العثمانية  باملدر�سة  البوابة  وظيفة  ن�سف  ال�سلت  قا�سي  بابن 
بالقد�ص ال�صيف املحمّية مبا لذلك من املعلوم وقدره ثالثة عثمانية عو�سًا
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بحكم  املزبور  الرحمن  عبد  ال�سيخ  والده  عن 
عليه  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  عنه  ذلك  وانحالل 
النَِّعم مببا�صة ن�سف الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ اأَْعاله يف كل 
واإْذَنًا  اأمثاله وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً  اأُ�ْسَوة  �سنة يف وقته من حمّله 
رْيَراً يف اأوائل �سفر املظفر ل�سنة اثنني  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، كاتبه. 

 /117
ح2

وظيفة 
الت�سدير 
باحلرم 
القد�سي

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقل هذا  باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، حامل هذا الكتاب ال�صَّ
ال�سيخ  العاملني  العلماء  �ُساللتي  وامل�سدرين  الأئمة  فخر  امّلْرِعّي  اخلطاب 
حممد وال�سيخ اأبي ال�سعود ابني املرحوم املغفور له ال�سيخ الَعاِل العامل عبد 
الرحمن ال�سيهر ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت �سقى اهلل من عنده الرحمة 
ثراه وجعل اجلنة منقلبه وماأواه وظيفة الت�سدير حلرم القد�ص ال�صيف �ّصفه 
اهلل تعاىل مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم اأربعة عثمانية مبوجب اخلط 
ال�صيف ال�سلطاين املجّلد بداخل �سندوق ال�سخرة ال�صيفة عو�سًا عن والدهما 
ال�سيخ عبد الرحمن املرقوم بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك 
اأَْعاله مببا�صة الوظيفة  اإليه  ِعّي امل�سار  عنه واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
ال�سخرة امل�صفة كائنًا  اأوقاف  املزبورة وقب�ص معلومها من املتويل على 
من كان وبال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني 

رْيَراً يف اأوائل �سهر �سفر اخلري �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعًاّ حَتْ
اأبو الفتح، ال�سيخ  �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

فتح اهلل، حممد جلبي، كاتبه. 

 /117
ح3

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقل هذا  باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
اخلطاب امّلْرِعّي فخر الأئمة املَكْرمني ُعمدة احلفاظ لكتاب اهلل تعاىل املبني 
ال�سيخ يعقوب ابن املرحوم قدوة الأئمة العظام ُعمدة العملماء الأعالم ال�سيخ 
عبد الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت ن�سف وظيفة قراءة 
اجلزءال�صيف من كالم اهلل تعاىل امُلنيف �سبيحة كل يوم بال�سخرة امل�صفة 
بُربعة �سلطان الإ�سالم وامل�سلمني قامع الكفرة وامُللحدين ال�سلطان �سليمان
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الوظيفة املزبورة من  والر�سوان مبا تتفق  بالرحمة  خان تغمده اهلل تعاىل 
املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيتان ووظيفة امل�سيخة باملدر�سة الطازية 
الكائنة يف القد�ص ال�صيف املحمّية مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم 
ثالثة عثمانية عو�سًا عن والده املزبور بحكم انتقاإله بالوفاة اإىل رحمة اهلل 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل  تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه لل�سيخ يعقوب املزبور مببا�صة ذلك وِبَقْب�ص املعلوم امُلّعنيَّ اأَْعاله 
واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا،  تقريراً  احلاّجة  وبال�ستنابة عند 

رْيَراً يف اأوائل �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

 /117
ح4

وظيفة 
قراءة اجلزء 

ال�صيف

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقلي  باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، حلاملي هذا الكتاب ال�صَّ
هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخري الأئمة امُلَكْرمني ُعمدة احلفاظ لكتاب اهلل تعاىل 
امُلبني ال�سيخ حممد وال�سيخ اأبو ال�سعود ابني املرحوم قدوة العلماء الأعالم 
قا�سي  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الرحمن  عبد  ال�سيخ  الكرام  الأئمة  ُعمدة 
ال�سلت وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف من كالم اهلل تعاىل القدمي بربعة املرحوم 
علي خوجه امُلَقّررة يف كل يوم بعد �سالة الظهر بداخل قبة ال�سخرة امل�صفة 
يوم عثمانيان عو�سًا عن  املعلوم وقدره يف كل  لها من  بينهما مبا  �سوّية 
اأذن  عنه،  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  اإىل رحمة  وفاته  بحكم  املزبور  والدهما 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مببا�صة الوظيفة  لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
عند  وبال�ستنابة  بينهما  �سوية  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  املزبورة 
اأوائل  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة 

�سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله.

 /117
ح5

وظيفة 
قراءة 

�سورة ي�ص

اأوائل �سفر 1082 
هـ/ 8/ 6/ 

1671م

احلاكم  قني  امُلَدقِّ ُزبدة  امُلَحقِّقني  ُعمدة  املدّر�سني  قدوة  ومولنا  �سّيدنا  َر  َقرَّ
اأَْعاله،  اأَْعاله دام  ه الكرمي  ع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي املوىل اأحمد  ال�صَّ
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي ُزبدة احلفاظ لكتاب  حامل هذا الكتاب ال�صَّ
املعتربين  الأئمة  قدوة  املرحوم  ابن  ال�سعود  اأبي  ال�سيخ  امُلبني  تعاىل  اهلل 
ال�سيخ عبد الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت وظيفة قراءة 
�سورة ي�ص من كالم اهلل تعاىل امُلبني يف كل يوم بال�سخرة امل�صفة املن�سوب 
اإيقاف ذلك وترتيبه للمرحوم يو�سف الرومّي مبا لذلك من املعلوم وقدره يف 
كل يوم عثماين )...( املحيا يف كل ليلة جمعة وليلة الثنني بباب امل�سجد



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 294
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الأق�سى ال�صيف مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين عو�سًا عن 
اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له  والده املزبور بحكم وفاته 
امُلّعنيَّ  املعلوم  وقب�ص  ذلك  مببا�صة  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
�صعًا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة 

رْيَراً يف اأوائل �سفر اخلري �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: املزبورون، اأَْعاله. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سّيِدنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعّي املوىل  ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام ُعمدة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
نف�سه  عن  اأ�سالة  اإبراهيم  املرحوم  ابن  رجب  لل�سيد  كان  مّلا  ومعاليه، 
وو�ساية على اأولد اأخيه املرحوم ال�سيد اأبو الن�ص وهم كل واحد من ال�سيد 
فاطمة  وال�سيدة  حممد  وال�سيد  اإبراهيم  وال�سيد  �سالح  وال�سيد  الدين  �صف 
ابن املرحوم اخلواجة  الدين  ة احلاّج فخر  بِذمَّ البلوغ  القا�صون عن درجة 
�سم�ص الدين ال�سهري بابن �سال مبلغًا قدره األفا غر�ص واثنتان اأ�سدية على ما 
ل فيه، فمن ذلك ما هو لل�سيد رجب املزبور الف غر�ص واحدة وثالثمائة  يف�سّ
غر�ص وثمانون غر�سًا اأ�سدية وللقا�صين املزبورين �ستمائة غر�ص وع�صون 
ِعّية مق�ّسط جميع املبلغ املزبور  غر�سًا اأ�سدية بينهم على ح�سب الفرائ�ص ال�صَّ
الدين املرقوم يف كل �سنة ت�سي من غرة جمادى الأوىل  على احلاّج فخر 
يف  �سنة  كل  ق�سط  يحلُّ  اأ�سدية  واحدة  غر�ص  األف  واأَْلٍف،  و�سبعني  اأربع  �سنة 
ال�سيد رجب املرقوم  الدين املزبور حتت يد  َرَهن احلاّج فخر  ختامها وكان 
ع بالأحجار واللولو املرهون حتت يده  التاج املحّلى بالذهب املر�سّ جميع 
الن�سارى  على  واملتكلم  ال�صيان  الروم  ن�سارى  طائفة  على  املتكلم  من 
ًا وكان اأحال احلاّج فخر الدين املزبور ال�سيد  ِعيَّ املزبورين له بذلك رهنا �َصْ
رجب املرقوم اأ�سالة وو�ساية جميع املبلغ املرقوم على توفيتو�ص املتكّلم 
اأَْعاله حوالة  املزبور  التق�سيط  �سابقًا على ح�سب  الروم  على طائفة ن�سارى 
مبوجب  ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  عليه  وامُلحال  واملحتال  امُلحيل  من  مقبولة  �صعية 
حجة �صعية �سادرة لدى فخر النواب عبد الباقي اأَفْندي خليفة احُلكم العزيز 
بالقد�ص ال�صيف �سابقًا موؤرخة يف �ساد�ص ع�ص �سهر رجب احلرام ل�سنة اأربع 
اأَْعاله واأَقرَّ واعرتف  و�سبعني واأَْلٍف، ح�ص يوم تاريخه ال�سيد رجب املرقوم 
وهو بحال يعترب �صعًا اأنه قب�ص اأ�سالة وو�سالة من بابا دانيل الوكيل عن 
واأوقافهم  ديرهم  على  واملتكلم  الروم  ن�سارى  طائفة  بطريق  نكتارينو�ص 
�سنة خم�ص الأوىل  �سهر جمادى  �سابقًا يف غرة  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة 
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رجب  ال�سيد  تاريخه  يوم  وقب�ص  اأ�سدية  غر�ص  خم�سمائة  واأَْلٍف،  و�سبعني 
ديرهم  على  واملتكلم  الروم  ن�سارى  طائفة  بطريق  دو�سيو�ص  عن  املرقوم 
الرباءات  من  بيده  ما  مبوجب  حاًل  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  واأوقافهم 
بيده  اأ�سدية  غر�ص  خم�سمائة  ِعّية  ال�صَّ والتم�سكات  ال�سلطانية  ال�صيفة 
املتكلمني  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة 
غري  من  وقدره  املرقوم  املبلغ  جميع  من  املزبورين  الن�سارى  طائفة  على 
تكرار الفا غر�ص )...( امُلحال بها ال�سيد رجب املرقوم من احلاّج فخر الدين 
بالطريق  ِعّية  ال�صَّ بالرباءة  اأَْعاله  تاريخها  املحكي  ة  احِلجَّ مبوجب  املزبور 
اأنه ل حق  ال�سيد رجب املرقوم  واأ�ْسَهد عليه  وا�ستيفاء  براءة قب�ص  ِعّي  ال�صَّ
له ول لأولد اأخيه ال�سيد اأبي الن�ص املرقوم املذكورين اأَْعاله قبل ذو�سيو�ص 
ع  امُلَوقَّ املبلغ  ب�سبب  املرقومني  الن�سارى  طائفة  على  املتكلمني  قبل  ول 
البطريق  ة  ِذمَّ واأبراأ  ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول حقًا مطلقًا  اأَْعاله ول 
املرقوم و�سائر املتكلمني على طائفة الن�سارى املزبورين �سابقًا والرتاجمني 
والرهبان القاطنني بالدير املرقوم ووكالئهم من طائفة الن�سارى املزبورين 
اأَْعاله ابراًء عامًا قاطعًا  ة املحكى تاريخها  من جميع املبلغ امل�سّطر باحِلجَّ
ًا  ِعيَّ لكل دعوى وتظلُّم و�سكوى و�سدَّق على ذلك البطريق املرقوم ت�سديقًا �َصْ
واعرتف ذو�سيو�ص البطريق املرقوم اأنه قب�ص وت�سّلم من ال�سيد رجب املرقوم 
التاج املرتهن على املبلغ املرقوم املحّلى بالذهب والحجار واللولو ت�سلمًا 
ت�سادقًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  املزبور  ال�سيد رجب  كله  ذلك  على  و�سدق  ًا  ِعيَّ �َصْ
ِعّي  على ذلك لذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ثامن �سفر اخلري من  ًا حَتْ ِعيَّ امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
الداوودي،  ال�سعود  اأبي  ال�سيخ  الأئمة  ال�سيخ خليل، فخر  ال�سيخ مو�سى،  علي، 
ال�سيخ علي اأبي اجلود، ال�سيخ عبد القادر الداوودي، ال�سيخ حممد جلبي، كاتبه. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سّيِدنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعّي املوىل  ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام، ُعمدِة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، مُلا كان مرتتبًا مل�سطفى ونور العني يتيمّي املرحوم م�سطفى ابن 
ة املتكلم على طائفة ن�سارى الروم القاطنني بالقد�ص ال�صيف  ابي اجلود بِذمَّ
كل  َيعدل  م�صية  قطعُا  غر�سًا  وخم�سون  واثنان  غر�ص  �ستمائة  قدره  مبلغ 
ابن  يحيى  اخلواجة  لهما  رّتبها  كان  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص 
املرحوم اخلواجة عبد الرحمن اأرغون حني كان و�سيًا عليهما وكان مرتبون



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 296
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعّي وكان  حتت يده على ذلك خم�سة �سلبان ف�سة معلومة عندهما العلم ال�صَّ
فرغ اخلواجة يحيى اأرغون املرقوم لل�سيخ عليى ابن اأبي اجلود عم اليتيمني 
الو�ساية  يف  َر  وَقرَّ املزبورين  القا�صين  على  الو�ساية  عن  املزبورين 
ة احلرام من �سهور  املزبورة مبوجب حجة �صعية موؤرخة يف ثامن ذي احِلجَّ
ًا، وح�ص يوم  ِعيَّ �سنة ت�سع و�سبعني واأَْلٍف و�سّلمه الرهن املزبور ت�سليمًا �َصْ
تاريخه اأْدَناه ال�سيخ علي ابن اأبي اجلود املرقوم واعرتف وهو بحال ُيعترب 
�صعًا اأّنه قب�ص حني كان و�سّيًا على القا�صين املزبورين من املتكّلم على 
ة  اأواخر �سهر ذي احِلجَّ طائفة ن�سارى الروم القاطنني بالقد�ص ال�صيف يف 
غر�ص  �ستمائة  وقدره  املرقوم  املبلغ  نظري  واأَْلٍف  و�سبعني  ت�سع  �سنة  احلرام 
ة  ًا فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ واثنان وخم�سون غر�سًا ف�سة عددية قب�سًا �َصْ
املتكّلم على طائفة الن�سارى املزبورين للقا�صين املرقوم من جميع املبلغ 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  من  املزبور 
باملجل�ص  املزبورة  �سلبان  اخلم�سة  املزبور  علي  ال�سيخ  واأح�ص  وا�ستيفاء 
ديرهم  على  واملتكّلم  الروم  ن�سارى  طائفة  بطريق  لذو�سيو�ص  و�سّلمها 
واملعاينة  باحل�صة  منه  ذلك  فت�سّلم  ال�صيف،  بالقد�ص  الكائنة  واأوقافهم 
ًا واأ�ْسَهد عليه ال�سيخ علي املزبور اأّن اليتيمني املزبورين ل حق  ِعيَّ ت�سلمًا �َصْ
لهما ِقبل طائفة ن�سارى الروم املزبورين ول ِقبل املتكلمني عليهم ول ِقبل 
تراجيمهم ب�سبب املبلغ املزبور ول ا�ستحقاقًا ول حقًا مطلقًا واإن ظهر بعد 
يعمل  فال  املرقوم  باملبلغ  املزبورين  اليتيمني  با�سم  ت�سكًا  اأو  حجة  ذلك 
ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  املرقوم  البطريق  كّله  ذلك  على  و�سّدقه  ًا  ِعيَّ �َصْ اإ�سهاداً  به 
ِعّي  ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ثامن �سهر �سفر اخلري من �سهور �سنة  ًا، حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه  امل�سار 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سعود  اأبو  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الداوودي، ال�سيخ فتح اهلل الديري، ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ اأبو الفتح، علي 
اأبو  ال�سيخ  اأَفْندي،  مو�سى  ال�سيخ  الرتجمان،  جلبي  حممد  حم�صبا�سي،  اآغا 

ال�سعود الدجاين، ال�سيخ علي الدّقاق. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني احلاكِم ال�صَّ فخِر املديرين عمدِة العلماِء امُلَحقِّقني زبدِة امُلَدقِّ
ف�سائُله  دامْت  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد 

ابن احلاكم  عبد  ال�سيخ  ال�ساحلني  ُعمدة  العاملني  ا�سرتى فخر  ومعاليه، 
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�سقيقته  اأخته  عن  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة  احلاكم  عبد  بن  اأحمد  ال�سيخ  املرحوم 
الوهاب  عبد  ال�سيخ  املرحوم  بن  الدين  كمال  ال�سيخ  املرحوم  زوجة  األفّية 
اخليلي الثابت وكالته عنها يف ال�صاء الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �سيعنّي 
ًا ومبال امُلَوّكلة املزبورة دون  ِعيَّ �سة الآتي بيانها فيه ُثُبْوتًا �َصْ فيه واملقا�سَ
اأحمد ابن ال�سيخ عبد الوهاب املزبور  ال�سيخ  ماله من فخر الأئمة املَكْرمني 
ِعّي على بنتي اأخيه ال�سيخ كمال الدين املتوفى املزبور املدعو  الو�سي ال�صَّ
عبد النبي القا�ص عن درجة البلوغ فباعه ملوكلته املزبورة ما هو خمّلف 
ِعّي وهو ُموؤخر  ْين ال�صَّ الدَّ عن املتوفى املزبور يف وفاء ما ثبت بذمته من 
�سابق  �سجل  مبوجب  اأ�سديًا  غر�سًا  ثالثون  وقدره  املزبورة  امُلَوّكلة  �سداق 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  وباإذن  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اأْدَناه  تاريخه  على  التاريخ 
اإذنًا  ْين املزبور  الدَّ الآتي بيانها فيه يف وفاء  ة  احُل�سَّ اإليه له جميع  امل�سار 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها ثالثة قراريط وُثلث قرياط وت�سع  ًا وذلك جميع احُل�سَّ ِعيَّ �َصْ
ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص  قرياط من اأ�سْ
ماء  جلمع  ُمعد  و�سهريج  و�سفلي  علوي  على  امُل�ْسَتِملة   )...( َحلَّة  مِبَ ال�صيف 
ِقبلة  الأ�ستية ومطبخني وطبقتني ومنافع ومرافق وحقوق �صعية ويحدها 
دار وّراث احلاّج حممد العنبو�سي و�صقًا الطريق ال�سالك وفيه الباب و�سماًل 
دار احلاّج حممد بن عيد وتامه دار اليهودي العّراف املزبور بجميع حقوق 
وبكل  اإليه  وُن�سب  به  ُعرف  وما  ومرافقه  ومنافعه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا  حق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
بثمن قدره ثالثون غر�سًا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية قا�س�ص 
البائع املزبور امل�سرتي املزبور بالثمن املرقوم من موؤخر �سداقها املرقوم 
غر�سًا  الثالثني  من  ى  امُلَتَوفَّ ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  �صعّية  مقا�س�سة 
الثمن  املزبورة من  امل�سرتية  ة  ِذمَّ وُبرَِّئْت  املرقوم  موؤخر �سداقها  التي هي 
ِعّي براءة مقا�س�سة  ِعّية بالطريق ال�صَّ املرقوم ومن كل جزٍء منه الرباءة ال�صَّ
وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي 
ِعّية  وت�سلُّم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�ٍص  عن  بالأبدان  والّتقرق 
ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا وذلك بعد اأن ح�ص علي بن حممد الدّلل 
اأ�سهر النداء  اأّنه  اإليه  ِعّي امل�سار  بالقد�ص ال�صيف واأخرب مولنا احلاكم ال�صَّ
بالقد�ص  ال�سهادات  ومواطن  الرغبات  حمالت  يف  املزبورة  ة  احُل�سَّ على 
امل�سرتي  �سوى  املرقوم  بالثمن  �صائها  يف  يرغب  من  يوجد  فلم  ال�صيف 
املرقوم اإخباراً مرعّيًا ت�سادقًا على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك كّله لدى 
رْيَراً يف رابع  ًا حَتْ ِعيَّ مولنا احلاكم امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

�سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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و�سّيدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
العاّلمة الُعمدة الفّهامة فخر املدر�سني الكرام ّعمدة امُلَحقِّقني العظام احلاكم 
اأعلى نظريه دام  الكرمي  ه  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن حممد  اأحمد  ِعّي املوىل  ال�صَّ
ف�سله واأَْعاله، مّلا مات رم�سان بيك ال�سباهي مبدينة القد�ص ال�صيف بدم�سق 
بطت خملفاته جلهة املريي ال�سلطاين مبعرفة  ال�سام من غري وارث �صعّي و�سُ
الدفرتدار بدم�سق ال�سام وعنّي الدفرتدار ب�سبط خملفاته الكائنة بقرية )...( 
اجلارية يف تاره من جانبه فخر اأْقرانه ح�سن اآغا مبوجب التذكرة املجّلدة 
اأواخر �سهر حمّرم احلرام ب�سنة  بيده املقّيدة بال�ّسجل املحفوظ املوؤرخة يف 
�سالمة  ابن  من�سور  ال�سيخ  من  واحد  كل  اأْدَناه  تاريخه  يوم  تاريخه، ح�ص 
تيمار  يف  ح�ستها  اجلاري  البرية  قرية  �سيخي  درمل  ابن  اهلل  عبد  وال�سيخ 
ى املزبور ودفعو حل�سن اآغا املندوب من جانب الدفرتدار  رم�سان بيك امُلَتَوفَّ
ال�سبط خمّلفات رم�سان بيك الكائنة )...( بالقد�ص ال�صيف ما هو واقع يف 
يد رم�سان بيك املزبور من قمح و�سعري وفتح حمل وعداد كروم و )...( وعداد 
غنم وثمن مبلغ قدره �سبعون غر�سًا عددية و�سبعة ع�صة قطعة م�صية على 
عن  البرية  قرية  من  املحل  فتح  ر�سوم  من  هو  ما  ذلك  فمن  فيه  ل  ُيف�سَّ ما 
�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف الواقع قب�سه يف �سنة تاريخه اأْدَناه �ستة وع�صون 
غر�سًا عددية وما هو من عداد كروم البرية �ستة غرو�ص عن ال�سنة املزبورة 
وما هو ح�سة  غر�سان  البرية  تابع  نحالني  والثمن من  الغنم  عداد  وما هو 
ثمانية  البرية  تابع  اأرطا�ص  قرية  ع�ص  مقطوع  من  املزبور  بيك  رم�سان 
وف�سلها  الكبري  البرية  من  حنطة  ُمداً  و�سبعون  خم�سة  ثمن  هو  وما  غرو�ص 
على اأهايل القرية املزبورة ح�سن اآغا املزبور ح�سب العادة القدمية عن ثمن 
كل منهما اثنا ع�ص قطعة م�صية ثالثون غر�سًا عددية وما هو ثمن خم�سة 
و�سبعون مداً �سعرياً منها خم�سة وع�صين مداً من قرية نحالني تابع البرية 
والباقي من ذلك من البرية ثمن كل ُمد منها خم�سة قطع م�صية اثنتي ع�ص 
وقدره  املزبور  اآغا  ح�سن  املزبور  املبلغ  قب�ص  عددية  غر�ص  ون�سف  غر�سًا 
بيده باحل�صة واملعاينة  �سبعون غر�سًا عددية و�سبعة ع�ص قطعة م�صية 
ًا وذلك بعد اأن ذكر ح�سن اآغا املرقوم اأنه حّرر )...( على الفالحني  ِعيَّ قب�سًا �َصْ
ة  ِعّي، فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ املزبورين فلم يظهر لديه �سوى ذلك الظهور ال�صَّ
من�سور املزبور وعبد اهلل املرقوم وبقّية امل�سايخ والفالحني من اأهايل قرية 
املذكور  اآغا  ال�سلطاين من حما�سيل رم�سان  املريي  وتوابعها جلهة  البرية 

ِعّية بالطريق ى اجلارية بقريتهم وتوابعها املقّيدة اأَْعاله الرباءة ال�صَّ امُلَتَوفَّ
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ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء، وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا  ال�صَّ
رْيَراً يف رابع  ًا، حَتْ ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ احلاكم ال�صَّ

�سفر املظفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ  اهلل،  هداية  ال�سيخ  الثوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

اإبراهيم الثوري، ال�سيخ خليل الديري، حممد جلبي، كاتبه.
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دفرت �سبط 
مرتوكات

اأواخر حمّرم 
 /6 1082 هـ/ 

1671م  /6

دفرت يت�سمن �سبط وَمبيع اأ�سباب احُلْرَمة عفيفة بنت احلاّج �سعبان البحرّي 
ويف  املزبور  والدها  يف  اإرثها  واملنح�ص  ال�صيف  القد�ص  مبدينة  َية  امُلَتَوفِّ
ابنتها حبيبة بنت ح�سن عبد املعطي القا�ص عن درجة البلوغ وذلك مبعرفة 
ِعّي عن ِقبل زوجته الأم املزبورة  الأب املرقوم الأ�سيل عن نف�سه والوكيل ال�صَّ
الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�سهادة كل واحد من احلاّج علي بن غر�ص الدين 
ًا  ِعيَّ واحلاّج خلف املع�صاين العارفني بها بتعريف ولدها مو�سى تعريفًا �َصْ
ِعّي عن ِقبل ولده ال�سيخ حممد  ومبعرفة احلاّج �سالح احلوا�سي الوكيل ال�صَّ
ًا على  ِعيَّ الزوج املزبور ح�سبما وّكله يف ذلك باملجل�ص واملن�سوب و�سّيًا �َصْ
ابنه عبد املعطي القا�ص املرقوم من قبل ولنا و�سّيدنا فخر ق�ساة الإ�سالم 
اهلل  نظر  عليه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  ولة  ُذخر 
تعاىل اليه وال�سادر هذا الدفرت لديه حلاف اأحمر بغدادي قرقويل 14، حلاف 
 ،30 ازرق  خمدة  قالب  حمرا59،   )...( بغدادي114،  اأ�سفر  حلاف  علي93، 
132، �سحن وطا�سة نحا�ص �سفدي  اأزرق  23، قالب خمدة  اأبي�ص  �ص�سف 
102، طا�سة )...( 36، مقعد ميني اأحمر 36، طا�سة و�سحون وغطاة نحا�ص 
332، فرا�ص اأزرق 37، اأطل�ص اأزرق باأزرار ف�سة 130، قنباز ميني )...( 37، 
وجه خمدة خممل 65، وجه حمرمة مطرزة 132، حمرمة مطرزة 33، مقعد 

ميني 36، خمدة )...( بغدادي 36، بقجة )...( 12، وجه خمدة اأبي�ص 13، 
زبادي   ،33 قي�ساين  زبادي   ،31 قي�ساين  زبادي   ،13 مينية  زرقاء  طاقية 
ف�سة   )...(  ،  )...( 2، حلقة  قي�ساين  9، �سحن  قي�ساين  فنجان   ،112 قي�ساين 
مطلي، مطبقة قي�ساين �سغرية 13، فنجان قي�ساين 11، زبدية �سيني �سغرية 
كتاب  الزوجة مبوجب  موؤخر �سداق   ،17 �سبت جلد   ،6 22، �سحن  وكبرية 
الزوجية 30، بقجة فرقوين بغدادي 17، فنجان قي�ساين عدد 19 و )...( 302، 

املجموع 84. 5 اأربعة وثمانون غر�سا ً ون�سف. 
طرح من ذلك: 

جتهيز وتكفني و )...( غر�سًا وطبخ 13، ر�سم ق�سمة وخرج 85، اأجرة قدم اأمني 
 .3 اأجرة دكان   ،37 5، دللني  2، ر�سول  2، ر�سول  25، كاتب دفرت 
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املجموع: 172 
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ة الأب املرقوم نحو ال�ُسد�ص 11/  ة الزوج املزبور نحو الُربع 162، ح�سّ ح�سّ
ة القا�ص املرقوم بحق الباقي 28/  ة الأم نحو ال�ُسد�ص 11/ 5، ح�سّ 5 ح�سّ
املزبورة  الأم  موكلتة  وخ�ّص  ة  ماخ�سّ املرقوم  الأب  من  كل  وقب�ص   .28
الو�سي  احلوا�ص  �سالح  احلاّج  وقب�ص  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه 
والوكيل املرقوم ما خ�ّص ولده ال�سيخ حممد املرقوم الزوج والقا�ص املرقوم 
رْيَراً يف اأواخر حمّرم �سنة 1082 ُحّرر  ِعّي حَتْ باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
بالقد�ص  املوىل  حممد  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة 

ال�صيف، ُعفي عنهما. 
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 1082 10 �سفر 
هـ/ 17/ 6/ 

1671م

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، ادعى ال�ساب املدعو خليل بن املرحوم 
والدته  عن  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة  كان  ال�صيف  بالقد�ص  ال�سباهية  بيك  يو�سف 
اأولد غ�سّية احلا�صة باملجل�ص  احُلْرَمة حبيبة بنت املرحوم عز الدين من 
واملعرِّف بها حممد الرتكماين جارها، مع من جاز تعريفه بها �صعًا على 
معه  احلا�ص  ال�صيف  القد�ص  قلعة  كتخدا  ال�سالم  عبد  ال�سيد  اأمثاله  فخر 
اأّنه كان زوجًا ملوكلته املزبورة وهو �ساكن بها يف القلعة  باملجل�ص وقال 
اأ�سبابًا وهي خمدتني ميني  بيتها  واأنها خرجت من مكانها، ويف  املزبورة 
جديد  ميني  وحلاف  جديد  اأزرق  وفرا�ص  بقالبها  جوخ  وخمدة  بقالبيهما 
وزبية حمرا وزربية منقوعة، وابريق قهوة نحا�ص، وع�صون فنجانًا �سيني 
املزبور  لبنات  الكرج  طائفة  من  تناوله  زهر  واأطل�ص  جديد  ميني  وقمي�ص 
ا�سماعيل )...( و�سبعة ع�ص غر�سًا تناولها من طائفة الكرج للبنات املزبورات 
)...( اثني ع�ص غر�سًا )...( وخم�سة غرو�ص، وحمرمة غزاوية ومن�سفتني ميني 
و�سجادتني اأحدهما كبرية والأخرى �سغرية، وَلَكن نحا�ص وغري ذلك، طالبه 
ِعّي وت�سليمه للموكلة املزبورة و�ساأل �سوؤال  باإح�سار ذلك كله باملجل�ص ال�صَّ
عن ذلك ف�سئل، فاأجاَب بالنكار لذلك كّله واأن يثبت ما يدعيه �صعًا فطلب 
ذلك  على  العظيم  باهلل  فحلف  ذلك  على  البيان  املوقوم  الوكيل  املدعي  من 
ًا )...( احللف �صعًا،  ِعيَّ ل حلفًا �َصْ اأ�سْ ِعّي باأن ذلك كله لي�ص له  اليمني ال�صَّ
ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله اأن املدعي ل ُيعطى  فعند ذلك عرف مولنا احلاكم ال�صَّ
من  وموكلته  هو  ومنعه  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا   )...( من  له  لبد  بل  دعواه  ملجرد 
ِعيًَّا معار�ستهما للمدعي عليه املرقوم ب�سبب ذلك بغري وجه �صعّي منعًا �َصْ
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رْيَراً يف عا�ص �سهر �سفر  ًا، حَتْ ِعيَّ مقبوًل �صعًا بعد اعتبار ما وجب اعتباراً �َصْ
اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

�سهود: ال�سيخ نور الدين، حممد جلبي الرتجمان، ال�سيخ خليل اخلالدي، كاتبه. 
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العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب امّلْرِعيِّ وناقِل هذا 
اخلطاِب امّلْرِعيِّ فخِر امل�ستغلني ال�سيِخ عبد القادر بن قدوة املدّر�سني الكرام 
�ُساللة الُعلماء الأعالم ال�سيخ م�سطفى امُلت�سل �سل�سلة ن�سبه بقطب الأقطاب 
املرحوم  بوقف  ال�سقاية  وظيفة  العزيز  �ّصه  اهلل  قّد�ص  العلمي  حممد  ال�سيخ 
حممد بيك ال�سفدي مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين عو�سًا عن 
مت�صفها املرحوم احلاّج اإبراهيم م�سيم�ص بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل 
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم  وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
وبال�ستنابة عند  امُلّعنيَّ  املزبورة وقب�ص معلومها  الوظيفة  عليه مببا�صة 
اأوا�سط  رْيَراً يف  واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ احلاّجة تقريراً 

حمرَّم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، ال�سيخ خليل، كاتبه.
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ر امّلْرِعّي، اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا فخر  ِعّي، امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ِعّي املوىل  ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام ُعمدة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
فخر  ادعى  مّلا  اأَْعاله،  دام  نظريه  اأعلى  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأحمد 
ابن  ويحيى  الّلطفي  طه  ال�سيخ  املرحوم  ابن  اللطيف  عبد  ال�سيخ  الفا�سلني 
املرحوم عبد الرحمن ال�سهري بابن �سموم وهما املتوليان على وقف امل�سجد 
التجار  اليهود على فخر  َحلَّة  مِبَ الكائن بالقد�ص ال�صيف  املعمور بربكة اهلل 
ن�سبه  ال�سهري  الرحمن  عبد  اخلواجة  املرحوم  ابن  يحيى  اخلواجة  املَكْرمني 
الوقف  يف  اجلاري  من  اأّن  دعواهما  تقرير  يف  وقال  ارغون،  بابن  املبارك 
الكائنة بالقد�ص ال�صيف  ال�ساكن فيها املدعي املرقوم  الدار  املزبور جميع 
َحلَّة الري�سة املعروفة بدار حبي�سة ولها �سهرة يف حملها تغني عن الو�سف  مِبَ
�ساكن فيها ومت�ّصف فيها بغري وجه  املزبور  املدعى عليه  واأن  والتحديد 
و�ساأل  املزبور  الوقف  جلهة  لها  وبت�سليمها  عنها  يده  برفع  وطالبه  �صعّي 
�سوؤاله عن ذلك �ُسئل، فاأجاَب باأنه �ساكن بالدار املزبورة ومت�صف فيها عن 
اأنها جارية يف الوقف املزبور وطلب ابيه عن جّده من مّدة مديدة واأنكر 
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منهما بّينة ت�سهد لهما بذلك، وذكر اأن ل بّينة لهما بذلك واأطلع مولنا احلاكم 
يحيى  اخلواجه  فيها  مت�ّصف  املزبورة  الدار  اأن  على  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
املرقوم عن عن اأبيه عن جّده بطريق امُللك مبوجب ما بيده من املتم�سكات 
اإله  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  منع  ًا،  ِعيَّ �َصْ اإطالعًا  ِعّية  ال�صَّ
النَِّعم عليه على املتولني املزبورين التعّر�ص للخواجة يحيى املرقوم ب�سبب 
ًا، واأبقى اخلواجة على يحيى املزبور على ت�صفه يف الدار  ِعيَّ ذلك منعًا �َصْ
رْيَراً  ًا، حَتْ ِعيَّ املزبورة كما هو مت�ّصف فيها مت�ّصف فيها �سابقًا اإبقاًء �َصْ

يف اليوم العا�ص من �سهر �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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الكامل  ال�ساب  ج  اأَفْندي بِن حممِد داَم ف�سُله، تزوَّ اأحمد  لدى �سّيِدنا ومولنا 
خليل  بنت  اآمنة  مبخطوبته  اأ�سيبعة  اأبي  بابن  ال�سهري  الدين  فتح  املدعو 
على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ واملوانع  الزوج  عن  اخلالية  الكاملة  املراأة  جوكانة 
بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
�سداقًا جملته خم�سة ع�ص غر�سًا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية 
احلال لها من ذلك ع�صة غرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره 
عليه  لها  موؤجلة  غرو�ص  خم�سة  احلال  بعد  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه 
بذلك على ذلك  ًا زّوجها منه  ِعيَّ �َصْ تاأجياًل  بائن  اأو طالق  الفراق مبوت  اإىل 
كذلك �سقيقها �سالح بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك العرتاف 
الرحمن  عبد  الأخوين  واحد من  ب�سهادة كل  املزبور  ال�سداق  ُمعجل  ِبَقْب�ص 
وكرمي ولدي خليل الدويك العارفني بها مع من جاز تعريفه بها حممود بن 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ علي الطومار ُثُبْوتًا �َصْ
اثنني  �سنة  �سهور  من  اخلري  �سفر  عا�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل  لنف�سه 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�ساِئُله  دامْت  نظرِيه  باأعايل 
هذا اخلطاب امّلْرِعّي اإبراهيم ابن املرحوم احلاّج علي بواب امل�سجد الأق�سى 
الواردة يف كل �سهر من  الرومّية  ال�ّصة  ال�صيف �سلطاين ون�سف ذهبًا من 
من  �سلطاين  ن�سف  منها  ال�سنّية  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمّية  ق�سطنطينية 
ن�ساء حمّلة باب العمود ون�سف �سلطاين من ن�ساء املدر�سة ال�سلطانية عو�سًا
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عن ال�سيخ عودة ابن ال�سيخ )... ( ون�سف �سلطاين من ن�ساء خط داود عو�سا�ص 
ال�سلفي بحكم فراغهما له عن  ال�سيد خليل  ابن املرحوم  ال�سيد م�سطفى  عن 
ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه بح�سب اختيارهما ور�ساهما واأَِذَن مولنا احلاكم 
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه لإبراهيم املزبور بتناول ذلك يف كل  ال�صَّ
�سنة يف وقته من حمّله اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني 
له املرقوم نظري فراغهما  الفارغان املزبوران من املفروغ  �صعًا ويعوَّ�ص 
لل�سيخ  غرو�ص  خم�سة  منها  عددية  غر�ص  ون�سف  غرو�ص  �سبعة  ذلك  عن  له 
عودة وغر�سًا ون�سف غر�ص لل�سيد م�سطفى املرقوم مقبو�سة باأيديها ح�سب 
رْيَراً يف عا�ص �سفر اخلري من �سهور �سنة  ِعّي، حَتْ اعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سّيِدنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعّي املوىل  ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام ُعمدة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
بن  حممد  بها  وعّرف  اهلل  عبد  بنت  فاطمة  املدعوة  احُلْرَمة  ادعت  ومعاليه، 
ِعّي  ال�صَّ الوكيل  كواه  عمر  بن  ح�سن  على  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  ال�سفدي  �سليمان 
عن ال�سيد خليل ابن ال�سيد اإبراهيم الثابت وكالته عنها فيما ياأتي بيانه فيه 
ُثُبْوتًا  كف  اأبي  حممد  بن  وذياب  الدين  عز  بن  اأحمد  من  واحد  كل  ب�سهادة 
ًا وقالت يف تقرير دعواها عليه باأن زوجها ال�سيد خليل موكل املدعى  ِعيَّ �َصْ
واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى  ل�سنة  رجب  عا�ص  يف  بائنًا  طالقًا  طلقها  كان  عليه 
طالقًا ثالثًا بينونة كربى واأن املدعى عليه املرقوم يعار�سها يف ذلك بغري 
طريق �صعّي �سوؤل �سوؤاله عن ذلك، فاأجاَب بالإنكار لذلك ُطلب من املدعّية 
املزبورة اأن ت�سهد لنا بذلك فاأح�صت كل واحد من اأحمد بن عز الدين وذياب 
بن حممد و�سهدا بعد اأن ا�ست�سهدا باأن ال�سيد خليل الوكيل املرقوم طّلق زوجته 
اإحدى وثمانني واأَْلٍف طالقًا  فاطمة املدعّيه املزبورة يف عا�ص رجب ل�سنة 
بائنًا ثالثًا ُثُبْوتًا بانت منه البينونة الكربى ب�سهادة �سحيحة �صعّية بوجه 
ًا ح�سلت �سهادتهما  ِعيَّ املدعي عليه املرقوم فلم يثبت يف �سهادتها واقعًا �َصْ
لدى  ِعّية  ال�صَّ البّينة  به  قامت  وما  م�سمون  ثبت  ومّلا  ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل  بذلك 
ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  املوىل  نعم  دامت  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
ًا َمنع املدعي عليه املرقوم من معار�سة املدعية  ِعيَّ وَحكم مبوجبه ُحكمًا �َصْ
اأنها بانت من ع�سمة موكله املزبور  ًا وعّرفه  ِعيَّ �َصْ املزبورة وموكله منعًا 
رْيَراً  ًا، حَتْ ِعيَّ البينونة الكربى ول حتلُّ له اإل بعد دفعه لعقد �صعي تعريفًا �َصْ

يف �سابع �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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احلمد هلل �سبب الأ�سباب ومعتق الرقاب وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد 
اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص  اأنه  هو  وبعد،  والأ�سحاب  واإله 
ق الفا�سل امُلَحقِّق قدوة ق�ساة الإ�سالم  تعاىل لدى �سيدنا ومولنا الَعاِل امُلَدقِّ
ه الكرمي اأحمد اأَفْندي بن  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ ُذخر ولة الأنام احلاكم ال�صَّ
وزين  اأْقرانه  عليه فخر  اأ�ْسَهد  ف�سائله ومعاليه،  دامت  باأعايل نظريه  حممد 
ِعيًَّا  خاّلنه ح�سن بيك بن �سليمان من اأهايل مدينة قونية اإ�سهاداً �سحيحًا �َصْ
وهو بحالة يعترب �صعًا اأنه جنز عتق رقبة رقيقة يو�سف بن عبد اهلل الآوو�ص 
احلاّجبني،  الأفرق  ر  العهذا،  احللي  الوجه،  الوا�سع  العينني،  الأ�سهل  اجلن�ص 
اإىل  الرقبة  �سيق  من  اأخرجه  واأنه  بالرِّقّية  ل�سيده  املعرتف  اللون،  الأبي�ص 
�سعة احلرية راجيًا بذلك الثواب من امللك الوهاب عاماًل بقول النبي املختار 
من اأعتق رقبة موؤمن اأعتق اهلل بكل ع�سو منها ع�سواً من النار �سلى اهلل عليه 
اإله واأ�سحابه الأخيار، فبموجب ذلك �سار يو�سف املرقوم حراً  و�سلم وعلى 
من اأحرار امل�سلمني له مالهم وعليه ما عليهم ولي�ص ل�سيده حق عليه اإل الولء 
ِعّي وثبت ا�سهاده بذلك لدى مولنا  ِعّي بالطريق ال�صَّ ِعّي الإ�سهاد ال�صَّ ال�صَّ
ِعّي املومي اإليه ب�سهادة �سهوده اآخره وب�صيح العرتاف بذلك  احلاكم ال�صَّ
ًا، جرى ذلك وُحرر و�ُسّطر بثاين ع�ص �سهر �سفر اخلري من  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ لديه 

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا، مولنا نور الدين اأَفْندي، فخر اأْقرانه رجب علي 
القنيله، فخر اأمثاله اأحمد قا�سم با�ص يل، فخر اأمثاله ح�سن بيك �ساملي، فخر 

اأمثاله قّرة علي، وعدد من احلا�صين، حممد جلبي الرتكمان، كاتبه.
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العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�ساِئُله  دامْت  نظرِيه  باأعايل 
ذل اخلطاب امّلْرِعّي فخر الُف�سالء الكاملني قدوة املدر�سني ال�سيخ خليل ابن 
الديري  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  عفيف  ال�سيخ  املدّر�سني  فخر  املرحوم 
وظيفة التولية على وقف املرحوم احلاّج اأحمد بن فريد املعروف بابن مرحبا 
عن  عو�سًا  املزبور  الوقف  حما�سبات  دفاتر  مبوجب  املعلوم  من  لذلك  مبا 
املرحوم قدوة املدر�سني ال�سيخ م�سطفى الدجاين بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل 
ِعّي امُل�سار اإليه مببا�صة  تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها امُلّعنيَّ بدفاتر الوقف وبال�ستنابة عند
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اأوائل  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  احلاّجة 
�سهر �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي دام بقاه، تزّوج الرجل املدعو  لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
الكردي  اهلل  عبد  بنت  فاطمة  احُلْرَمة  مبخطوبته  النابل�سي  حممد  بن  ح�سن 
و�سّنة  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  والأزواج،  املوانع  عن  اخلالية 
داقًا ُجملته اأربعة غرو�ص احلال لها من  نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سَ
ِعّي  ذلك غر�سان ون�سف غر�ص مقبو�ص بيدها باعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ
بائن،  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  ون�سف  غر�ص  والباقي 
املزبور  الزوج  مقبوًل من  ًا  ِعيَّ �َصْ زواجًا  ذلك  على  بذلك  منه  نف�سها  جت  زوَّ
�سبيطة وح�سن بن  الرحمن بن مو�سى  بها عبد  ًا، وعرَّف  ِعيَّ �َصْ قبوًل  لنف�سه 
رْيَراً يف ثاين ع�ص من  عمر كداه زوج ابنتها مع من جاز تعريفه بها �صعًا حَتْ

�سهر �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
القادر  عبد  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

حممد ال�سفدي، حممد خليل الرتجمان، كاتبه. 
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اأواخر حمّرم 
 /7 1082 هـ/ 

1671م  /6

حما�سبة �صعّية �سدرت من نف�سه فخر ال�ساحلني ال�سيخ حممد بن عبد الرزاق 
وح�سن  البالغ  املعتوه  خليل  وهم  يو�سف  اأخيه  اأيتام  على  ِعّي  ال�صَّ الو�سّي 
وفاخرة و�ساحلة القا�صين عن درجة البلوغ على ما قب�سه الو�سي املزبور 
من مالهم ومن اأرباحه وما �صفه يف واجب نفقتهم وك�سوتهم وم�سارفهم 
ة �سنة ثمانني واأَْلٍف واآخرها  ة �سهر ذي احِلجَّ الالزمة يف مدة �سنة اأولها غرَّ
َدر ذلك كله لدى لدى مولنا  ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف، �سَ ختام ذي احِلجَّ
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ احلاكم  العظام  الق�ساة  ْدر  �سً الكرام،  املدّر�سني  فخر 

الكرمي عليه دامت نعم املوىل عليه. 
القا�صين املزبورين وللمعتوه 315، 20، ح�سة املعتوة 20، املدة املزبورة 

 .358 43، املجموع 
طرح من ذلك: 

واأولده  وزوجته  املعتوه  خليل  وك�سوة  نفقة   ،48 القا�صين  وك�سوة  نفقة 
 .77 1، املجموع  1، خرج لزم  3، خرج املحا�سبة  24، ر�سم حما�سبة 

منها ح�سة املعتوه 49. 
رْيَراً يف اأواخر حمّرم احلرام �سن اثنني وثمانني واأَْلٍف، ُحّرر مبعرفة العبد  حَتْ
اإليه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن حممد املويل خالفة بالقد�ص ال�صيف  الفقري 

ُعفي عنهما. 
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�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، كاتبه. 
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اإن �ساء اهلل تعاىل يت�سمن �سبط خمّلفات �ساحلة خاتون بنت  دفرت مبارك 
املرحوم قدوة العلماء ال�سيخ حممد العينبو�سي واأختها اآمنة خاتون، وحممد، 
التقاة  امل�سلمني  باخبار  املحرو�سة  امل�سموع خرب وفاتهم مب�ص  واإبراهيم، 
عن  الغائب  حممد  زوجها  يف  املذكورة  �ساحلة  اإرث  واملنح�ص  املو�سيني 
القد�ص ال�صيف، ويف والدتها الغائبة عن القد�ص ال�صيف ويف �سقيقها حممد 
َية بعد اختها  ًا واملنح�ص اإرث اخته املزبورة امُلَتَوفِّ ِعيَّ املزبور انح�ساراً �َصْ
�ساحلة يف زوجها يحيى ابن ال�سيخ حممد، الغائب عن القد�ص ال�صيف ويف 
اأخويها حممد واإبراهيم ويف اختها رابعة خاتون الغائبة عن القد�ص ال�صيف 
واملنح�ص  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  املذكورة  رابعة  اخته  ويف  اإبراهيم  اخيه  ويف 
الن�سف ويف ع�سبته  املذكورة بحق  رابعة  اخته  املذكور ويف  اإبراهيم  اإرث 
ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  الباقي  بحق  العينبو�سي  حممد  ال�سيخ  الفا�سلني  قدوة 
العظام  اخلطباء  ُعمدة  الكرام  املدّر�سني  فخر  و�سيدنا  مولنا  مبعرفة  وذلك 
العينبو�سي  حممد  ال�سيخ  ِقبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  العلمي  اأَفْندي  الوفا  اأبي 
املذكور الأ�سيل عن نف�سه والوكيل عن ولده يحى املرقوم ح�سبما وّكله يف 
�سائر اأموره ودعاويه املتعلقة بالرتكة وكالة مطلقة مفّو�سة لراأية باملجل�ص 
�سيخ  بن  اأحمد  احلاّج  الأتقياء  وكالة �صعّية مقبولة �صعا، ً ومبعرفة فخر 
ِعّي عن ِقبل رابعة خاتون املذكورة الثابت وكالتها عنها  ال�سوق الوكيل ال�صَّ
ًا  ِعيَّ �َصْ وامُلقام وكياًل  اأْدَناه،  تاريخه  �سابقة على  مبوجب مم�سكات �صعّية 
يف ذلك ِقبل الأم ال�ساحلة املذكورة وعن ِقبل حممد زوج �ساحلة املرقومة 
وعن ِقبل اأم حممد املرقوم وبح�سور فخر الأفا�سل املَكْرمني ُعمدة )...( اأحمد 
اأَفْندي املندوب من ِقبل العاّلمة الُعمدة الفّهامة فخر املدر�سني الكرام ُعمدة 
ه الكرمي عليه دامت نعم  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ

الباري عليه ونظر اهلل تعاىل اإليه. 
بالإرث  اليهم  الآيل  واإبراهيم  وحممد  واآمنة  �ساحلة  عن  املخلَّف  العقار 
ِعّي من قبل والدهم ال�سيخ حممد الكائن مبدينة القد�ص ال�صيف، جميع  ال�صَّ
الدار  جميع   ،2250 ال�صيف  بالقد�ص  العمود  باب  َحلَّة  مِبَ الكائنة  امل�سبنة 
الكائنة  الدار  جميع   ،800 ال�صيف  بالقد�ص  القطانني  باب  َحلَّة  مِبَ الكائنة 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها  َحلَّة اليهود املعروفة دار اأبي جابر 450، جميع احُل�سَّ مِبَ
جميع   ،750 ال�صيف  بالقد�ص  النيابة  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  اأْرَباع  ثالثة 
َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  اأحد وع�صون قرياطًا، وجميع  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ
الآيلة  رابعة  4450، منها ح�سة  200، املجموع  ال�صيف  بالقد�ص  ال�صف 

اليها من اأبيها 556، الباقي 3894. 
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على  �سابق  دفرت  مبوجب  بهما  اخلا�ص  واإبراهيم  حممد  عن  املخلَّف  املبلغ 
ة  ِذمَّ عن  املذكور  الو�سي  اأحمد  احلاّج  يد  حتت  موجود  نقداً  اأْدَناه  تاريخه 
طائفة ن�سارى الروم 1050 ذمم طائفة اليهود ال�سكناج بذكر الو�سي 360، 
والفرجن  اليهود  اأي�سًا  ذمم   ،90 الو�سي  بذكر  الفرجن  اليهود  طائفة  ذمم 
اليهود والفرجن املذكورين بذكر  اأي�سًا  270، ذمم  املذكورين بذكر الو�سي 
اخلواجة  ذمم   ،662 الو�سي  بذكر  ال�صيان  ن�سارى  ذمم   ،200 الو�سي 
140، ذمم حممود جلبي الكاتب بذكر الو�سي  �سالح الرومّي بذكر الو�سي 
126 ذمم �سيخ ف�سل اهلل  اأَفْندي العلمي بذكر الو�سي  30، ذمم مولنا عمر 
العجمي بذكر الو�سي 25، ذمم م�سطفى بيك بن ب�سري بذكر الو�سي 36، ذمم 
ال�سيخ يو�سف الدقاق بذكر الو�سي 43، ذمم حممد اللحام بذكر الو�سي 10، 
ذمم اأحمد طقطقة الطحان بذكر الو�سي 92، ذمم خليل احلموي بذكر الو�سي 

31012 40، املجموع:  30، ذمم ن�ص اهلل الن�صاين بذكر الو�سي 
جميعًا النقد واأرباب الذمم وثمن العقار ما عدا ع�سبة رابعة 69952 منها 

ثمن العقار 3894، منها النقد املوجود واأرباب الذمم 31012
طرح النقد الذي حتت يد الو�سي 

ر�سم ق�سمة الأَفْندي �سّلمه اإليه 170، خرج الق�سمة 300، منها ق�سامية 15، 
اأجرة قدم معنّي وكاتب   ،5 10، منها كتاب وكاتب  منها عالنية وترجمان 
 ،2 ذلك  وغري  ولوازم  ال�سبط  يوم  غداء  ور�سول5،  الق�سم  ويوم  ال�سبط  يوم 
وفاء دين احلاّج اأحمد الو�سي املذكور الذي �صفه يف الطهور مبوجب ت�سك 
اأحمد املذكور الالزم ماًل ليتيمني  َدْين احلاّج  63، وفاء  �صعّي جمّلد بيده 
يف  �صفها  لزمة  وم�سارف  تاريخه  على  �سابقًا  بيده  جمّلد  دفرت  مبوجب 
م�سالح اليتيمني 118، علوفه الو�سي املذكور عن مدة �سنتني �سابقة على 
والنقد  بالذمم  التي  والديون  العقار  ثمن  من  طرح   ،484  )...(  48 تاريخه 

املوجود 6511 بقي 3894. 
للق�سمة بني الوراث 2617، منهالإبراهيم 1424، منها ملحمد 1192، منها 
 ،994 اإبراهيم  ح�سة   250 اأحمد  احلاّج  يد  حتت  باقية   ،195 حممد  لوادة 
ح�سة رابعة الغائبة املذكورة 662، 331، باقية حتت يد وكيلها احلاّج اأحمد 

املذكور. 
اإرثه يف اخته رابعة ويف ع�سبة  اإبراهيم املنح�ص  يق�ّسم املال املخّلف عن 
الن�سف  بحق  املذكورة  الأخت  رابعة  ح�سة   ،2086 املذكور  حممد  ال�سيخ 
1043، باقية حتت يد وكيلها احلاّج اأحمد املزبور، ح�سة ال�سيخ حممد ابن 
العم املذكور بحق الباقي 1043 مقبو�ص بيده يف الو�سي املزبور باحل�صة 
واملعاينة مبوجب ت�سك جمّلد بيد الو�سي واأبقى العقار املزبور للق�سمة بني 
ِعّي،  ِعّية البقاء ال�صَّ الوراث املزبورين على قدر حقوقهم ح�سب الفري�سة ال�صَّ

رْيَراً يف اأوائل �سفر املبارك �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
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حممد  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة  الدفرت  هذا  ُحرِّر 
املويل خالفة بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما م�سهور مبهره املعتاد. 

الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود:   
ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه
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ابن  عمر  احلاّج  الأماثل  فخر  من  واحد  كل  بيد  �سدرْت  �صعّيٌة  حما�سبٌة 
ِعّي حاًل على ولدي اأخيه  املرحوم احلاّج ح�سن ال�سهري بابن منر الو�سّي ال�صَّ
ِعّي على ولدي اأخيه احلاّج ح�سن  املرحوم احلاّج حممد بن منر الو�سّي ال�صَّ
بن منر املرقوم املتوفى �سابقًا على تاريخ اأْدَناه هما �سالح الدين املعتوه 
ِعّي  ويو�سف القا�ص ومن اأخيه عثمان ابن احلاّج ح�سن املزبور الوكيل ال�صَّ
اأخيه احلاّج حممد املرقوم على ما قب�سه احلاّج عمر املزبور  عن ِقبل بنت 
يف  املتوفتني  ورقية  فاطمة  ولخوتهم  املزبورين  الدين  و�سالح  ليو�سف 
املزبور  والدهم  بعد وفاة  واأَْلٍف  اإحدى وثمانني  ل�سنة  الأوىل  اأواخر جمادى 
نفقتهم  يف  �صفه  ما  وعلى  �سابقًا  عليهم  ِعّية  ال�صَّ بالو�ساية  القا�صين 
ة  وك�سوتهم وم�سافهم الالزمة يف مدة ثالثة ع�ص �سهراً اأولها غرة ذي احِلجَّ
اإحدى  ل�سنة  م  احلرا  ة  احِلجَّ ذي  ختام  واآخرها  1081هـ/  ل�سنة  احلرام 
الأنام احلاكم  الإ�سالم ذخر ولة  واأَْلٍف �سدر ذلك لدى فخر ق�ساة  وثمانني 

ه الكرمي عليه نظر اهلل اليه.  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ ال�صَّ
ال�سهم  بقرية  فدان  ون�سف  فدان  ثمن  من  وللبالغني  للقا�صين  ل  املح�سَّ
زيتون  زيت  تخمني  ومن   )...( وقطن  و�سعري  ثمن حنطة  من  الرملة  بناحية 
واحدى  والدهم  �سيف خملَّد عن  وثمن  بقرية مغل�ص  الزيتون   )...( ح�س�سهم 
و�ستة  مائة  ال�صيف  بالقد�ص  ال�صف  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  يف  ح�س�سهم 
وثالثون غر�سًا. الديون املخلَّفة لهم عن والدهم، ذمم ن�سارى كرج مبوجب 
 ،214 2510، ذمم يهود �سكناج مبوجب ت�سكات �صعية  ت�سكات �صعّية 

املجموع: 2714. 
ل والديون املزبورة 2850.  املتح�سّ

منها   ،68 يوم  يف  املزبورين  والقا�صين  املعتوه  لالأيتام،  وك�سوة  نفقة 
ويو�سف  الدين  �سالح  نفقة  منها   ،48 اخويهم  موت  حني  اإىل  الأيتام  نفقة 
ة �سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف 20، زيادة للو�سي املزبور  اإىل ختام ذي احِلجَّ
على م�سارفه يف ر�سم ق�سمة والد القا�صين مبوجب دفرت ق�سمته 45، ر�سم 
ىن بعد والدهم 95، ر�سم  ق�سمة للقا�سي ال�سابق وهي ق�سمة الأيتام امُلَتَوفَّ
جتهيز   ،9 ال�سابق  الدفرت  مبوجب  خروجها  مع  ال�سلبق  للقا�سي  حما�سبة 
 ،40 قبور  وبناء  واأعياد  وموا�سم  و�سدقات  املزبورين  ىين  امُلَتَوفَّ وتكفني 
دعاوي  2، خرج  6، خرج  املحا�سبة  ر�سم هذه   ،32 املذكورة  الق�سمة  خرج 

و�سليه1، املجموع 298. 
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حما�سبة 2. 
ة �سالح الدين املزبور 2552، اإيفاء من  ة �سم�سّية املزبورة 510، ح�سّ ح�سّ
1043، �صف من  1020، والنظر على وقف القبة332، املجموع  علوفته 
ذلك يف حم�سول تقاريره بالنظر على الوقف املزبور واإخراج براءة له بذلك 
املرقوم  يو�سف  ة  ح�سّ  ،1007 الباقي   ،36 املزبور  الدين  ل�سالح  وقّيدها 
13، �صف من ذلك يف  1020 ايفاء من حرا�سة على وقف القبة املزبورة 
اخراج تذكره له بالينكجري بقلعة القد�ص ال�صيف عن والده دفرتدار دم�سق 

ال�سام مع خرجها وحم�سول تقاريره باجلارية وغريها 30 الباقي 1003. 
العبد  اأوائل �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف، ُحّرر مبعرفة  رْيَراً يف  حَتْ
اإليه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن حممد املويل خالفة بالقد�ص ال�صيف  الفقري 

مبهره املعتاد ُعفي عنها. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الثوري،  الفتح  اأبو  ال�سيخ  الثوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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املطهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص  وحتّرَر  ماوقَع  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  حجٌة  هذه 
واملعبِد  ال�صيِف  القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل  الغّراِء 
الإ�سالِم  ق�ساِة  افتخاِر  و�سيدنا  لدى مولنا  تعاىل  اهلُل  اأَجلََّه  امُلنيِف  الأ�سنى 
ُه  ُع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ ُذخر ولة الأنام ُعمدة العلماِء الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
الكرمُي اأحمد اأَفْندي بن حممد باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، ا�سرتى 
املرحوم  بن  ال�سعود  اأبو  ال�سيخ  الفخام  امل�سّدرين  ُعمدة  الكرام  الأئمة  فخر 
دون  لنف�سه  مباله  الداوودي  �سليمان  ال�سيخ  امُلَحقِّقني  العلماء  قدوة 
امل�سايخ الكرام ُزبدة الف�سالء الفخام ال�سيخ حممد ابن  مال غريه من فخر 
ال�سيخ ح�سني احلا�سدي فباعه ما هو له وجاٍر يف ُملكه وبع�سه متنقل اإليه 
ِعّي من ِقبل والده وعّمه املرحوم ال�سيخ اأحمد احلامدي وبع�سه  بالإرث ال�صَّ
ثابتة  ذلك  على  وا�سعة  ويده  �صعّية  ت�سكات  مبوجب  ِعّي  ال�صَّ بالبتياع 
هذا  اإىل حني �سدور  ذلك  له يف  واملنازع  املعار�ص  دون  م�ستقرة  م�ستمرة 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها ت�سعة ع�ص قرياطًا ون�سف قرياط  البيع وذلك جميع احُل�سَّ
اإيوان بقّوة  امُل�ْسَتِملة على بيت به  ال�سغرية  الدار  ل كامل من جميع  اأ�سْ من 
بابه مغربًا وبه طاقة مطلة على حاكورة بيد امل�سرتي ومطبخ �سغري و�ساحة 
�سماوية الكائنة الدار املزبورة بداخل املدر�سة الفخرية الكائنة)1( بالقد�ص

الدين ابو عبد هللا محمد بن  )1( المدرسة الفخرية: تقع ضمن حدود الحرم من الزاوية الجنوبية الغربية واقفها فخر 
فضل هللا ناظر الجيوش اإلسالمية. العلمي، أحمد. المدارس المملوكية في القدس. ص38.
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ال�صيف بامل�سجد الأق�سى ال�صيف وت�سمل الدار املزبورة على مرتفق ومغارة 
�سفل البيت املزبور الراكبة الدار املزبورة على بيت بيد امل�سرتى ويحدها قبلة 
الأق�سى و�سماًل  امل�سجد  �سور  املزبورة و�صقًا  امُلطل على احلاكورة  اإلهواء 
املدر�سة الفخرية وفيه الباب وحق ال�ستطراق من املدر�سة املزبورة وغربًا 
اإلهواء املطل على احلاكورة املزبورة بثمن قدره من الغرو�ص الف�سية العددية 
�ستة وع�صون غر�سًا َيعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنًا حاًل 
فبموجب  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة  املزبور  البائع  بيد  مقبو�سًا 
جزء  كل  ومن  املرقوم  الثمن  جميع  من  املرقوم  امل�سرتي  ذمت  ُبرَِّئْت  ذلك 
ذلك  بينهما يف  الباّت  البيع  و�سدر  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه 
مقبولني  �صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سلُّم  مرعّي  وقبول  �صعّي  باإيجاب 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهما  بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
وحيثما كان يف ذلك من ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا 
ِعّي  ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
اثنني  ل�سنة  اخلري  �سفر  �سهر  اأوائل  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امُل�سار 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا ال�سيخ 
فتح اهلل الديري، فخر الأئمة ال�سيخ نور الدين الداوودي، فخر العمالء ال�سيخ 
عبد القادر بن اأبي �صيف، فخر الق�ساة ال�سيخ ح�سيب الّلطفي، ال�سيخ مو�سى 
ال�سافعي، حممد جلبي الرتجمان، ال�سيخ قا�سم بن عبد املعطي، احلاّج علي 

بن حممد، كاتبه. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا قدوِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
احلاكِم  الفخاِم  اخلطباِء  خال�سِة  الأعالِم،  العلماِء  عمدِة  الكراِم  املدر�سني 
ادعى  باأعاليه دامت ف�ساِئُله ومعاليه،  الكرمي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ ِعيِّ املوىل  ال�صَّ
ِعّي على، ُمبانته �سابقًا  الرجل املدعو حممد بن عبد اهلل بن يون�ص الويّل ال�صَّ
قبل وفاتها وانق�ساء عدتها وات�ساإلها بزوج اآخر غريه على احُلْرَمة املدعوة 
�سم�سّية بنت اإبراهيم بن غ�سّية وعّرف بها فخر اأْقرانه حممد حلبي ال�سامي 
ًا وقال يف تقرير دعواه عليها: اأّن من املخّلف عن اأّمه املزبورة  ِعيَّ تعريفًا �َصْ
�ُسهرة  ولها  ال�سل�سلة  باب  بخط  ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع 
يف حمّلها ُتغني عن الو�سف والتحديد، وحيا�سة الف�سة وزوج احللق الذهب 
نحا�ص  �سحون  واأربعة  احلرير  وقنبازين  الف�سة  وعق�ص  املولوي  وطاقية 
اأحمر وط�ست حمام  واأطل�ص  والثاين �سغري  اأحدهما كبري  وماعونني نحا�ص 
عددية  غر�سًا  واأربعني  اأحمر  وب�ساط  �سفدية  ولبادين  وفرا�سني  وحلافني 

ِعّي يف والدتها املدعى ولبا�ص حرير، واأن اآمنة ماتت وانح�ص اإرثها ال�صَّ
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عليها املزبورة ويف بنتها حامدة القا�صة املزبورة ويف زوجها خليل بن 
مرزوق ويف �سقيقتها عابدة واأن الذي يخ�ص حامدة القا�صة املزبورة من 
ح�سة  على  يدها  وا�سعة  املزبورة  عليها  املدعى  واأن  الن�سف  جميع  ذلك 
القا�صة املزبورة بغري طريق �صعّي وطالبها برفع يدها عن ح�سة حامدة 
عن  �سوؤالها  و�ساأل  املزبورة  حامدة  لبنته  ذلك  وبت�سّلم  املزبورة،  القا�صة 
الدار فاإنها ذكرت  ذلك �سئلت، فاأجاَبت بالإنكار، ولذلك كله جميعه ما عدا 
اأنها وقف، فلم ي�سّدقها على ذلك، والتم�ص ميينها على الأ�سباب فحلفت باهلل 
الأ�سباب املزبورة ل تكن حتت  القيوم باأن  اإله ال هو احلي  الذي ل  العظيم 
يدها ولي�ست خمّلفة عن بنتها املزبورة واأنها ل ترتك املبلغ امُلّعنيَّ كميته 
ًا جامعًا ملعاين احللف  ِعيَّ اأربعون غر�سًا ول غري ذلك حلفًا �َصْ اأَْعاله وقدره 
ِعّي امل�سار اليه اأَْعاله  �صعًا، وملا ثبت حلُفها بذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا منع املدعي املرقوم من التعر�ص  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه ُحكمًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
ِعّي،  ًا واأبقيت الدار اإىل البيان البقاء ال�صَّ ِعيَّ للمدعى عليها املزبورة منعًا �َصْ

رْيَراً يف ثاين ع�ص �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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هذه حجٌة مرعّيٌة ناطقٌة بذكِر ماوقَع وحتّرَر مبجل�ِص ال�صيعِة املطهرِة الغّراِء 
الأ�سنى  واملعبِد  ال�صيِف  القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل 
امُلنيِف اأَجلََّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيدنا افتخاِر ق�ساِة الإ�سالِم ُذخر ولة 
ُه الكرمُي اأحمد  ُع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ الأنام ُعمدة العلماِء الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
اأَفْندي بن حممد باأعايل نظرِيِه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، ا�سرتى فخر الأئمة 
الكرام ُعمدة امل�سّدرين الفخام ال�سيخ اأبو ال�سعود ابن املرحوم قدوة العلماء 
امُلَحقِّقني ال�سيخ �سليمان ال�سهري ن�سبه الكرمي بالداوودي مباله لنف�سه دون 
امل�ستورات خديجة خاتون  غريه من كل واحد من فخري املخّدرات تاجي 
بنت املرحوم قطب العارفني ال�سيخ حجازي القرمّي نفعنا اهلل به وبعلومه 
ح�سني  ال�سيخ  الكرام  الأئمة  قدوة  املرحوم  بنت  خاتون  العلماء  �ست  وبنته 
احلامدي فباعه ما هو لها متفا�ساًل وجاٍر يف ملكها ومنتقل اإليها من قبل 
ال�ست خديجة ويدهما وا�سعة  العلماء زوج  ال�سيخ ح�سني املزبور والد �ست 
ذلك  يف  لهما  وامُلنازع  امُلعار�ص  دون  م�ستقرة  م�ستمرة  ثابتة  ذلك  على 
قرياطان  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  البيع  هذا  �سدور  حني  اإىل 
ل اأربعة وع�صين قرياطًا  ل كامل من اأ�سْ ون�سف قرياط وُربع قرياط من اأ�سْ
اأي�سًا  امُل�ْسَتِملة على بيت بيد امل�سرتي وامُل�ْسَتِملة  ال�سغرية  الدار  من جميع 
املدر�سة  بداخل  املذكورة  الدار  الكائنة  �سماوية  و�ساحة  على مطبخ �سغري 

الفخرية الكائنة بالقد�ص ال�صيف بامل�سجد الأق�سى ال�صيف ويحدها قبلة
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اإلهواء امُلطل على احلاكورة املزبورة و�صقًا �سور امل�سجد الأق�سى و�سماًل 
املدر�سة الفخرية وفيه الباب وحق ال�ستطراق من املدر�سة املذكورة وغربًا 
اإلهواء امُلطل على احلاكورة املزبورة بجميع حقوق ذلك كله بطرقه وجدره 
ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعًا املعلوم 
عددية  غرو�ص  اأربعة  قدره  بثمن  �صعًا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  ذلك 
ل فيه فمن ذلك ما باعته خديجة خاتون من البيع  ثمنًا حاًل على ما ُيف�سّ
املزبور قرياطًا واحد بثمن قدره غر�ص وع�صة قطع م�صية، وما باعته �ست 
العلماء قرياط ون�سف وربع قرياٍط مبا قابله من الثمن ثالثة غرو�ص و ع�صة 
ًا وهذاك بعد  ِعيَّ قطع م�صية مقبو�سا ًبيدها باحل�صة واملعاينة قب�سًا �َصْ
اأن عرف بهما جارهما ووكيلهما �سابقًا مو�سى بن �سالح احل�سباين تعريفًا 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزٍء  ًا وُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ �َصْ
البيع  وا�ستيفاء و�سدر  براءة قب�ص  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه 
الباّت بينهم يف ذلك باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي وت�سلُّم وت�سليم �سحيحني 
عن  بالأبدان  والتفّرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني 
ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب 
احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  �صعًا، 
رْيَراً يف خام�ص ع�ص �سفر اخلري ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، وغريهم، كاتبه. 
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اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ه باملجل�ِص  اأنَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو 
ُذخِر  الإ�سالِم  ُق�ساِة  قدوِة  الكامِل  الفّهامِة  الفا�سِل  العاّلمِة  ومولنا  �سيِدنا 
ِه الكرمُي  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بِن حممٍد امُلَوقَّ ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، ادعى فخر التقياء امُلعتربين احلاّج 
اأحمد بن حممد �سيخ ال�سوق الو�سّي املختار على حممد واإبراهيم القا�صين 
البالغة  ال�ست رابعة  ِعّي ّعن فخر املخدرات  ال�صَّ البلوغ، والوكيل  عن درجة 
بن  حممد  ال�سيخ  قني  امُلَدقِّ ُزبدة  املدر�سني  فخر  املرحوم  اأولد  العاقلة، 
الكاملني  العينبو�سي على فخر  الدين  �سم�ص  ال�سيخ  لحاء  ال�سُ املرحوم قدوة 
العينبو�سي  يحيى  ال�سيخ  املرحوم  ابن  حممد  ال�سيخ  امُلَحقِّقني  النبالء  ُزبدة 
ة املدعى عليه لبن عمه املرحوم  قائاًل يف تقرير دعواه عليه: اأن الباقي بِذمَّ
ال�سيخ حممد والد القا�صين املزبورين وامُلَوّكلة املزبورة مبلغ قدره ثالثة 
حممد  ال�سيخ  املرحوم  عمه  لبن  قب�سه  كان  مما  عددية.  غر�سًا  وع�صون 
الكائنة مب�ص املحرو�سة ومن علوفاته  اأجرة احلوا�سل  والد من  املرقوم 
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الكائنة مب�ص املحرو�سة ومن �سابون ثمن ذلك حني كان وكياًل عنه واأن 
ِعّي يف اأولده، وهم  ال�سيخ حممد اأَفْندي العينبو�سي مات وانح�ص ارثه ال�صَّ
ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  املزبورة  امُلَوّكلة  رابعة  وال�ست  القا�صان  واإبراهيم  حممد 
ثالثة  تكرار  غري  من  وقدره  مقبو�ساته  من  الباقي  به  املدعى  املبلغ  واأن 
وع�صون غر�سًا عددية انتقل )...( اإليهم، واآل اليهم بالإرث بينهم للذكر مثل 
اِف  حّظ الأنثيني طالبه بذلك لهم و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل، فاأجاَب بالْعرِتَ
يف  وهو  حياته  حال  يف  كان  اأَفْندي  حممد  عمه  ابن  واأن  املرقوم  باملبلغ 
�سحته و�سالمته يف �ساد�ص ع�صين �سّوال ل�سنة اإحدى و�سبعني واأَْلٍف وهب له 
ًا واأنه براأ ذمته من دْين غريه واأ�ْسَهد  ِعيَّ هبة �صعّية وَقبل ذلك منه قبوًل �َصْ
ِقبله حقًا ول  على نف�سه يف �سحته و�سالمته باأنه ل ي�ستحق ول ي�ستوجب 
ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ولف�سة ول ذهبًا ول قلياًل ول كثرياً ول جلياًل 
ول حقرياً ول حقًا مطلقًا و�سدر بينهما اإ�سهاد وتباٍر عام من اجلانبني باأنه 
هو فريق اأول وابن عمه ال�سيخ حممد فريق ثاٍن واإن كل فريق من الفريقني ل 
يبق ي�ستحق قبل الفريق الآخر حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل �ساد�ص 
اإحدى و�سبعني واأَْلٍف، ال�سادر فيه الإ�سهاد املزبور فلم  ع�صين �سّوال ل�سنة 
بّينة  املرقوم  عليه  املدعي  من  وطلب  ذلك  على  املرقوم  املدعي  ي�سّدقه 
ي�سهد له بذلك، فاأح�ص كل واحد من فخر امل�سايخ املعتربين عمدة الأتقياء 
ُقدوة  املرحوم  ابن  حممود  ال�سيخ  مولنا   )...( الأقطاب  �ساللة  املوقرين 
الُعلماء العاملني ال�سيخ ا�سحق الدجاين وولده فخر الفا�سلني ُزبدة الكاملني 
ال�سيخ  املرحوم  باأن  ا�ست�سهد  اأن  بعد  و�سهدا  الدجاين  اإبراهيم  ال�سيخ  مولنا 
حممد العينبو�سي ابن عم املدعي، كان يف حال حياته قبل وفاته وهو يف 
�سحته و�سالمته يف �ساد�ص ع�صين �سّوال املبارك ل�سنة اإحدى و�سبعني واأَْلٍف 
وهب لبن عمه املدعى عليه جميع املبلغ املرقوم وهو بقّية ما كان قب�سه له 
ِعّية حني كان وكياًل عنه من علوفاته واأجرة حوا�سله الكائنة  بالوكالة ال�صَّ
مب�ص املحرو�سة ومن ثمن �سابون وغري ذلك هبة �سحيحة �صعّية مقبولة 
ِعّي، واأ�ْسَهد عليه ال�سيخ حممد املتويل املرقوم  من املوهوب له القبول ال�صَّ
حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا 
ال�سيخ  باأّن  اجلانبني  من  عام  وتباٍر  ا�سهاد  بينهم  و�سدر  مطلقًا،  حقًا  ول 
ى املزبور فريق اأول وال�سيخ حممد املدعى عليه املرقوم فريق  حممد امُلَتَوفَّ
ثاٍن، واأن كل فريق ل يبق ي�ستحق قبل الفريق الآخر حقًا ول ا�ستحقاقًا ول 
دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول كثرياً ول قلياًل ول جلياًل ول 
حقرياً ول ما ت�سح به الدعوى وتقام عليه البّينة ول ميينًا باهلل تعاىل. واإن 
ًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم الإ�سهاد ال�سادر فيه �سهادة  َوَجبت ول حقَّ

�سحيحية �صعية بوجه املدعي املرقوم فلم )...( يف �سهادتهما )...( مرعيًا
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البّينة  به  قامت  وما  ذلك  ثبت  ومّلا  ًا.  ِعيَّ �َصْ قبوًل  بذلك  �سهادتهما  فقبلت 
عليه  املوىل  نعم  دامت  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ِعّية  ال�صَّ
ًا عّرف املدعي املرقوم باأنه لي�ص  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه ُحكمًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
له دعوى على املدعى عليه املرقوم ول لوّراث ال�سيخ حممد املرقوم جميعًا 
ومنعه من معار�سة املدعي عليه املرقوم وبقية وّراث ال�سيخ حممد املزبور 
رْيَراً  ًا وثابتًا، �سحيحني �صعيني معتربين مقبولني �صعًا، حَتْ ِعيَّ تعريفًا �َصْ

يف اليوم الرابع ع�ص من �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
العاملني  العلماء  ُزبدة  امل�سّدرين  الديري، فخر  ال�سيخ زكريا  �سهود: مولنا 
مولنا  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  مولنا  العلمي،  م�سطفى  ال�سيخ  مولنا 
مو�سى  ال�سيخ  مولنا  الدقاق،  علي  ال�سيخ  مولنا  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ 

ال�سافعي، مولنا ال�سيخ خليل الديري، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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اأوائل حمّرم 
 /9 1082 هـ/ 

1671م  /5

اأَفْندي ابن حممٍد داَم بقاوؤه تزّوج الرجُل املدعوُّ  اأحمد  ِعيِّ  لدى احلاكِم ال�صَّ
ال�سقا  يا�سني  بنت  �ساحلة  مبخطوبته  الر�سامة  حممد  بن  رم�سان  احلاّج 
اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  الكاملة  املراأة  الرملّي 
تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا 
جملته ثمانية غرو�ص عددية احلال لها من ذلك اأربعة غرو�ص مقبو�سة بيدها 
احلال  بعد  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتافها 
وقدره اأربعة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيل 
ِعّي، زّوجها منه بذلك كذلك وكيلها مو�سى بن �سالح احل�سباين الثابت  ال�صَّ
وكالته عنها يف ذلك ويف قب�ص ُمقّدم ال�سداق ب�سهادة كل واحد من حممد 
اأ�سيبعة العارفني بها  بن عبد القادر ابي زرعة وحنون بن عبد الكرمي ابي 
زواجًا  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  ِعّي  ال�صَّ العرف  الر�سامة  حممد  بن  حممود  بتعريف 
رْيَراً يف  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  الزوج  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا 

اأوائل حمّرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ ويّل، كاتبه. 
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دفرت �سبط 
ومبيع 
ا�سباب 
حرمة

اأواخر حمّرم 
 /7 1082 هـ/ 

1671م  /6

دفرٌت يت�سمُن �سْبَط ومبْيَع اأ�سباِب احُلْرَمِة عفيفة بنت احلاّج �سعبان البحري 
ِعيُّ يف والدها املرقوم  ية مبدينة القد�ص ال�صيف، املنح�ِص اإرُثها ال�صَّ امُلَتَوفَّ
احلاّج  ابن  حممد  ال�سيخ  احلفاظ  فخر  زوجها  ويف  ح�سن  بنت  حبيبة  ويف 
�سالح احلوا�سي ويف ولدها منه عبد املعطي القا�ص عن درجة البلوغ، وذلك 
زوجته  ِقبل  عن  ِعّي  ال�صَّ والوكيل  نف�سه  عن  الأ�سيل  املرقوم  الأب  مبعرفة 
حبيبة الأم املزبورة الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�سهادة علي بن غر�ص الدين
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ِعّي العارفني بها بتعريف ولدها مو�سى  واحلاّج خلق املع�صاين الوكيل ال�صَّ
ِقبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الو�سّي  احلوا�سي  �سالح  احلاّج  ومبعرفة  ًا،  ِعيَّ �َصْ تعريفا 
وّكله باملجل�ص واملن�سوب و�سّيًا  الزوج املزبور ح�سبما  ال�سيخ حممد  ولده 
ِعّي  ًاعلى ابنه عبد املعطي القا�ص املرقوم من ِقبل مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ِعّي اأحمد  ع عليه، �سدر ذلك لدى مولنا فخر ق�ساة الإ�سالم احلاكم ال�صَّ امُلَوقَّ

ه الكرمي عليه، نظر اهلل اإليه.  ع َخطُّ امُلَوقَّ
حلاف اأحمر بغدادي قرقويل 14، حلاف ميني93، حلاف اأ�سفر بغدادي114، 
زريبة حمرا59، قالب خمدة ازرق 30، �ص�سف اأبي�ص 23، قالب خمدة اأزرق 
132، �سحن وطا�سة نحا�ص �سغرية 102، طا�سة )...( 36، مقعد ميني اأحمر 
اأزرق  اأطل�ص   ،37 اأزرق  فرا�ص   ،332 نحا�ص  وغطاة  و�سمعدان  طا�سة   ،36
باأزرار ف�سة 130، قنباز ميني )...( 37، وجه خمدة خممل 65، وجه خمدة 
بغدادي، 36، وجه حمرمة مطرزة 132، حمرمة مطرزة 33، مقعد ميني 36، 
خمدة )...( بغدادي 36، بقجة كهنة 12، وجه خمده اأبي�ص 13، طاقية زرقاء 
 ،112 قي�ساين  زبادي   ،33 قي�ساين  زبادي   ،31 قي�ساين  زبادي   ،13 مينية 
فنجان قي�ساين 9، �سحن قي�ساين 2، حلقة )...( ، حيا�سة ف�سة مطلي 150، 
زبدية   ،11 قي�ساين  فنجان   ،13 قي�ساين �سغرية  4، مطبقة  ق�ستايل  زبادي 
�سداق  موؤخر   ،17 جلد  �سبت   ،6  ،  )...( �سحن   ،22 وكبرية  �سغرية  �سيني 
الزوجة مبوجب كتاب الزوجية 30، املجموع 84. 5 اأربعة وثمانون غر�سا 

ً ون�سف. 
طرح من ذلك: 

جتهيز وتكفني و )...( ع�سا وطبخ 13، ر�سم ق�سمة وخرج 85، اأجرة قدم اأمني 
 .3 اأجرة دكان   ،37 5، دّللني  2، ر�سول  2، ر�سول  25، كاتب دفرت 
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ة الأب املرقوم نحو ال�ُسد�ص 11/  ة الزوج املزبور نحو الُربع 162، ح�سّ ح�سّ
ة الأم نحو ال�ُسد�ص 11/ 5، ح�سة القا�ص املرقوم بحق الباقي 28/  5 ح�سّ

 .28
ه وّخ�ص موكلتة الأم املزبورة باعرتافه  وقب�ص كل من الأب املرقوم ما خ�سّ
والوكيل  الو�سّي  احلوا�ص  �سالح  احلاّج  وقب�ص  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك 
املرقوم  والقا�ص  الزوج  املرقوم  حممد  ال�سيخ  ولده  خ�ّص  ما  املرقوم 
رْيَراً يف اأواخر حمّرم �سنة 1082 ُحرَّر  ِعّي حَتْ باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
خالفة  املويل  حممد  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة 

بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما. 
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ار  اأَقرَّ
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حمالة 
حنطة 

وطا�سة 
طعام

 1082 12 �سفر 
هـ/ 19/ 6/ 

1671م

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخًر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقلي  باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، حلاملي هذا الكتاب ال�صَّ
هذا اخلطاب امّلْرِعّي م�سطفى وحممد ولدي املرحوم احلاّج علي ال�سالحي 
وظيفة حمالة حنطة يف كل يوم بالعمارة العامرة الكائنة بالقد�ص ال�صيف 
وقف املرحومة املغفور لها �ساحبة اخلريات واملربات خا�سكي �سلطان طاب 
ثراها مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم ثمانية عثمانية �سوّية بينهما 
مع ما يتبع ذلك من طا�سة الطعام واخلبز امُلّعنيَّ وقدره يف كل يوم ثالثة 
املذكور  علي  احلاّج  والدهما  عن  عو�سَا  املذكورة  العمارة  خبز  من  اأرغفة 
بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا احلاكم 
اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه مببا�صة الوظيفة املذكورة يف كل  ِعّي امل�سار  ال�صَّ
يوم مناوبة وِبَقْب�ص املعلوم امُلّعنيَّ �سوّية من املتوىل على وقف خا�سكي 
�سلطان كائنًا من كان وبال�ستنابة عند احلاّجة، وبتناول الطعام واخلبز يف 
رْيَراً  كل يوم من العمارة تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

يف ثالث ع�ص �سفر املظفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نوى الدين ال�سافعي، مولنا ال�سيخ 

فتح اهلل الثوري، ال�سيخ خليل اخلالدي، حممد جلبي، كاتبه.
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وال�سقاية 
والكنا�سة

 1082 12 �سفر 
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1671م

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم،  ولِة  ُذخُر  الإ�سالِم،  افتخاُر ق�ساِة  �سّيُدنا ومولنا  َر  َقرَّ
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ِعّي، املوىل اأحمد  الأعالِم، احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقلي  باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه، حاملي هذا الكتاب ال�صَّ
علي  احلاّج  املرحوم  ولد  وحممد  م�سطفى  امّلْرِعّي  املعترب  اخلطاب  هذا 
الطالحي يف وظيفة الفرا�سة وال�سقاية والكنا�سة بال�سخرة امل�صفة �ّصفها 
يوم  كل  يف  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا  ونوراً،  �صفًا  وزادها  تعاىل  اهلل 
العوائد املعتادة على جاري  �سوّية بينهما، مع ما يتبع ذلك من  عثمانيان 
املحمّية  ق�سطنطينية  �سنة من  الواردة يف كل  ال�سلطانية  وال�سدقات  العادة 
اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية ويف وظيفة اجلاوي�سية بامل�سجد الأق�سى ال�صيف 
وال�سخرة امل�صفة املعروفة بال�سحنة مبا لذلك من املعلوم وقده يف كل يوم 
عثمانيان من وقف امل�سجد الأق�سى ال�صيف وال�سخرة امل�صفة ويف طا�سة 
املرحومة  ال�صيف وقف  بالقد�ص  الكائنة  العامرة  العمارة  طعام من طعام 
املغفور لها خا�سكي �سلطان طاب ثراها مع اخلبز امُلّعنيَّ لها وقدره يف كل 
الواردة يف كل  الرومّية  ال�صَّة  ذهبًا من  �سلطاين  اأرغفة ون�سف  يوم ثالثة 
َحلَّة �سنة من الديار الرومّية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية من جماعة الن�ساء مِبَ
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باب العمود عو�سًا عن والدهما احلاّج علي املذكور بحكم وفاته اإىل رحمة 
ِعّي امل�سار اإليه  اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
ومببا�صة  امل�صفة  بال�سخرة  اخلدمة  وظيفة  مببا�صة  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد 
امل�سجد  وقف  على  املتويل  من  امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  اجلاو�سية  وظيفة 
الأق�سى ال�صيف وال�سخرة امل�صفة كائنًا من كان يف كل �سنة مع امُلّعنيَّ 
املذكورة  العمارة  من  يوم  كل  يف  والطعام  املذكور  اخلبز  وبتناول  لهما 
وقته  يف  �سنة  كل  يف  الرومّية  ال�صَّة  من  ذهبًا  �سلطاين  الن�سف  وِبَقْب�ص 
اخلدمة  وظيفة  يف  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  بينهما  �سوّية  اأمثالهما  اأُ�ْسَوة 
واإْذَنًا  تقريراً  امل�صفة  وال�سخرة  ال�صيف  الأق�سى  بامل�سجد  واجلاوي�سية 
املظفر  ثالث ع�ص من �سفر  رْيَراً يف  حَتْ �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا 

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ فتح اهلل الديري، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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قبوين 
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القلعة 
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بالقد�ص 
ال�صيف

 1082 12 �سفر 
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ومولنا  �سّيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العاّلمِة الفا�سِل الفّهامِة الكامِل قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
نظرِيه،  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ
اأْقراِنه وزين خاّلنه داوود بلوكبا�سي  ا�ستاأجر فخُر  دامت ف�سائِله ومعاليه، 
نف�سه  عن  بالأ�سالة  ال�صيف  القد�ص  بقلعة  بلوكبا�سي  حممد  الرحوم  ابن 
ِعّية عن �سقيقيه يعقوب الثابت وكالته عنه، فيما ياأتي ذكره  وبالوكالة ال�صَّ
فيه ومباله ومال موكله املزبور �سوّية بينهما من �سالح بن اأحمد ابن نائب 
القلعة وامل�ستحق  الغر�سق خليل نائب  الأعلى  الناظِر على وقف جدِّه  القلعة 
اأجوره  وقب�ص  ايجاره  ولية  وله  املزبور  الوقف  يف  جاٍر  هو  ما  ره  فاأجَّ له 
ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمني  القبوين  جميع  وذلك  ِعّي،  ال�صَّ بالطريق 
بالفرن  والثاين يعرف  بالطاحون  اأحدهما  القلعة املن�سورة املعروف  جتاه 
فقبو الطاحون الكائن به )...( الطاحون واخ�ساب جارية يف ُملك امل�ستاأجر 
املرقوم و�سقيقه يعقوب املرقوم والقبو الثاين املعروف بالفرن به بيت نار 
ِعّي، ويحدها ِقبلة دار  ثهما بالطريق ال�صَّ اأن�ساأه ولدهما حممد بلوكبا�سي مورِّ
جارية يف وقف دبو�ص، و�صقًا درب غري النَّافذ وتامه دار جارية يف وقف 
دبو�ص، و�سماًل الدرب ال�سالك وفيه باب الغرب وغربًا �ساحة القالة املن�سورة، 
وفيها باب الطاحون بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه 
ِعّي النايف للجهالة  وما ُعرف به، وُن�سب اإليه املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
والأعوام  ال�سهور  متواليات  هالليات  عربيات  �سنوات  ثالث  ملدة  �صعًا 

متعاقبات الليايل والأيام اأول املدة املزبورة ُغّرة �سهر املحرَّم احلرام ل�سنة
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تاريخه اأْدَناه واآخرها انق�ساوؤها باأجرة قدرها عن املدة املزبورة ت�سعة ع�ص 
غر�سُا ون�سف غر�ص اأجرة حاًل مقبو�سة بيد املوؤجر املرقوم اأَْعاله باعرتافه 
ة  وِذمَّ املرقوم  امل�ستاأجر  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  فبموجب  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك 
ِعّية  موّكله املرقوم من جميع الأجرة املزبورة ومن كل جزٍء منها الرباءة ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر عقد الإيجار بينهما يف ذلك  بالطريق ال�صَّ
باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي وت�سلُّم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان  واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
يف ذلك درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا ًثم بعد تام ذلك ولزومه 
ر املرقوم باأن امل�ستاأجر املرقوم �صف يف عمارة الطاحون اأربعة  ذكر املوؤجِّ
غرو�ص عددية واأَِذَن للم�ستاأجر باأن ي�صف �ستة غرو�ص عددية يف العمارة 
املزبورة ليكون ذلك دينًا له على رقبة الطاحون املزبور لريجع بنظريه على 
الوقف املرقوم ويكون بقية امل�صف مبعرفته ت�سادقًا على ذلك كذلك، وثبت 
رْيَراً  ًا، حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

يف ثاين ع�ص �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي  لدى فخِر ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظرِيه دامت ف�ساِئُله ومعاليه تزوج احلاّج حممد  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
الكاملة  اآمنة بنت خليل بن حبيكات املراأة  احُلْرَمِة املدعوِة  )...( مبخطوبِته 
وُح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية 
توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �سداقًا جملته ثالثون غر�سًا 
وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  ذلك ع�صون  لها من  احلال  عددية 
ِعّي والباقي بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة  الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
ِعّي، زّوجها منه بذلك  لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيل ال�صَّ
كذلك �سقيقها احلاّج عبد الوهاب بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك 
داق ب�سهادة كل واحد من �سالح بن حممد بن  ال�سّ ِبَقْب�ص ُمعّجل  العرتاف 
مو�سى  ال�سيخ  بتعريف  بها  العارفني  اإبراهيم  بن  �سليمان  واحلاّج  حبيكات 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ الق�سلي ُثُبْوتًا �َصْ

رْيَراً يف ثاين �سهر ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ قبوًل �َصْ
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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ترتب 
بالطريق 
ِعّي ال�صَّ

ُغّرة �سفر �سنة 
 /8 1082 هـ/ 
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم، ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�ساِئُلُه  دامْت  نظرِيه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ح�سني  الأعياِن  لفخِر  امّلْرِعّي  امُلعترب  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ترتب  ومعاليه، 
ة  جلبي بن فخر الأعيان اآغا حم�صبا�سي القد�ص ال�صيف مببا�صته يف ِذمَّ
كل واحد من مردخاي ولد بلتناي واإي�ساف ولد مو�سى، وهو من ولد اي�ساف 
بالقد�ص  اليهود  طائفة  من  اجلميع  حاييم  ولد  ويهودا  حاييم  ولد  و�سبتاي 
ال�صيف وبران�ستهم واملتكلمني عليهم وعلى اأوقافهم بالقد�ص ال�صيف مبلغ 
منه  قب�سوها  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عن  غر�ص  مائة  قدره 
اأحمر  اأذرع جوخًا  ًا وثمن خم�سة  ِعيَّ باأيديهم باحل�صة واملعاينة قب�سًا �َصْ
)...( خم�سة وثالثون غر�سًا عددية ابتاعوا ذلك وت�سلموه باأيديهم باحل�صة 
ِعّي لي�صفوا جميع ذلك يف م�سالح اليهود بالقد�ص  واملعاينة الت�سليم ال�صَّ
ال�صيف موؤجل ذلك عليهم مل�سي ثمانية اأ�سهر ت�سي من غّرة �سهر تاريخه 
ًا وت�سامنوا وتكافلوا يف جميع املبلغ املزبور يف املال  ِعيَّ اأْدَناه تاأجياًل �َصْ
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبت  ِعيَّ ة باإذن كل منهم لالآخر تكافاًل �َصْ والِذمَّ
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه  م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف غّرة �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأنور، احلاّج ا�سماعيل الدّقاق، �صف الكحال، كاتبه. 
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�صاء ح�سة 
من دار 

َحلَّة باب  مِبَ
حطة

3 �سفر �سنة 
 /10 1082 هـ/ 

1671م  /6

َر  وحترَّ وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء مبحرو�سِة  النريِة  الطريقِة  الغراِء، وحمفِل  املطهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص 
مولنا  يدي  بني  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�صيِف  القد�ِص 
الَعاِلِ الكبرِي العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن 
ِعيِّ املوىل املويل ح�سن  تقريٍر، �سيِخ م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمني، احلاكِم ال�صَّ
ُه باأعايل نظريه، ا�سرتى الرجل الكامل املدعو احلاّج حممد  ِع َخطُّ اأَفْندي، امُلَوقَّ
بن عمر بن برهان مباله لنف�سه دون غريه من كل واحد من �سقيقه يو�سف 
ال�سلبي  ال�سكري  الدين  نف�سه ومن احلاّج حممد بن احلاّج عالء  الأ�سيل عن 
عنها  وكالته  الثابت  �صّية  بنته  عن  ِعّي  ال�صَّ والوكيل  نف�سه  عن  الأ�سيل 
فيما ياأتي بيانه فيه بالثمن الذي �سيعنيَّ فيه ب�سهادة كل واحد من احلاّج 
حممد ابن ابي اجلود املعروف بغراب ويو�سف املرقوم العارفني بها املعرفة 
ًا ومن عي�سى بن احلاّج حممد ال�سكري املزبور الأ�سيل  ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

عن نف�سه فباعوه بالأ�سالة والوكالة ما هو لالأ�سيل املزبورين وللموكله
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املزبور  ليو�سف  ومنتقل  فيه  ل  يف�سَّ ما  على  بينهم  متفا�سل  املزبورة 
املرقوم  والده  ِعّي من قبل  ال�صَّ بالإرث  ِعّي وبع�سه  ال�صَّ بع�سه بالبتياع 
ل(  الأ�سْ يف  )فراغ  ِعّي  ال�صَّ بالإرث   )...( املرقوم  حممد  للحاج  ومنتقل 
ملكهم  يف  وجاٍر  و�صية  عي�سى  ولديه  ووالدة  املزبور  حممد  احلاّج  زوجة 
حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعة  ويدهم  ِعّية  ال�صَّ وحيازتهم  ت�صفهم  وطلق 
ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  ذلك  يف  لهم  واملنازع  امُلعار�ص  دون  البيع  �سدور 
اأربعة وع�صين قرياطًا من  ل  اأ�سْ من  َوَقْدُرها خم�سة ع�ص قرياطًا  ال�سائعة 
املحدودة  حطة  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع 
اأبي اجلود  الدين  الباب و�صقًا دار وّراث كرمي  ال�سالك وفيه  ِقبلة بالطريق 
املعروف بغراب فتمامه الطريق لالإ�سطبل الكائن هناك من اجلهة ال�صقية 
النَّافذ وفيه باب  اإلهارو�ص وغربًا بطريق غري  اأحمد ب�سه  و�سماًل بحاكورة 
ُيعرف  وما  ومنافعه  ومرافقه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  ثاين 
به وُين�سب اليه بيعًا لزمًا �صعًا و�صاًء مقدراً مرعّيًا م�ستماًل على الإيجاب 
املعلوم  والزوم  وال�سّحة  ِعّيني  ال�صَّ والت�سليم  والت�سلُّم  امّلْرِعّي  والقبول 
للجهالة �صعُا بثمن  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  املزبورين  املتبايعني  ذلك عند 
ل فيه، فمن ذلك ما  قدره ت�سعة ع�ص غر�سًا عددية ثمنًا حاًل على ما ُيف�سَّ
�سوّية بينهما قرياط  املبيع املرقوم  امُلبداأ بذكره املزبور من  باعه يو�سف 
وخم�ص قرياط بغر�سني ون�سف غر�ص، وما باعه عي�سى املزبور بالأ�سالة 
غر�ص  ون�سف  بغر�سني  قرياط  وخم�ص  قرياط  املزبور  البيع  من  نف�سه  عن 
باحل�صة  ووكالة  اأ�سالة  املزبورين  البائعني  بيد  الثمن  جميع  مقبو�ص 
جميع  من  املرقوم  امل�سرتي  ة  ِذمَّ بذلك  َئْت  وُبرِّ ِعّي  ال�صَّ القب�ص  واملعاينة 
ِعّي براءة  ال�صَّ ِعّية بالطريق  ال�صَّ الرباءة  الثمن املرقوم ومن كل جزٍء منه 
وقبول  �صعّي  باإيجاب  وذلك  بينهم  الباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء،  قب�ص 
واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سلُّم  مرعّي 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص بينهم وحيثما كان يف ذلك من درك  ال�صَّ
وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا �صكة امل�سرتي املرقوم نحو ت�سعة 
الكمال  املزبورة  الدار  جميع   )...( بهذا  املرقوم  للم�سرتي  وَكمل  قراريط، 
احلاكم  لدى مولنا  ذلك  ذلك كذلك وثبت م�سمون  ت�سادقوا على  ِعّي  ال�صَّ
مبوجبه  وحكم  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  املوىل  نعم  دامت  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
امّلْرِعّية،  املعتربة  ِعّية  ال�صَّ �صائعه  م�ستوفيًا  فيه  م�سئوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ ُحكمًا 

رْيَراً يف اليوم الثاث من �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
اأَفْندي،  اهلل  فتح  ال�سافعي،  اأَفْندي  الدين  نور  الديري،  اأَفْندي  زكريا  �سهود: 
علي اأَفْندي الثوري، اأبو الفتح اأَفْندي الثوري، مو�سى اأَفْندي ال�سافعي، �سيخ 

اأبو ال�سعود دجاين، كاتبه. 
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ُعمدُة  الكراُم  املدّر�سنَي  فخُر  الفّهامُة  ُق  امُلَدقِّ العاّلمُة  و�سّيُدنا  مولنا  فر�ص 
ُه  ُع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن حممد  اأحمد  ِعيُّ املوىل  ال�صَّ الأعالِم احلاكُم  الُعلماِء 
الكرمُي باأعايل نظريِه دامْت ف�سائُله ومعاليه، بر�سم نفقة وك�سوة كل واحد من 
ى �سابقًا على تاريخ اأْدَناه  عبد القادر وعبد اهلل ولدي باكري الرتكماين امُلَتَوفَّ
فيما لبد لهما منه ول غنى لهما عنه ثمن خبز وحلم و�سابون واأدام ودخول 
حمام وغ�سل اأثواب ما قيمة ذلك قدره يف كل يوم من تاريخ اأْدَناه قطعتان 
ل فيه، فما هو من واجب نفقتهما يف كل  ون�سف قطعة م�صية على ما ُيف�سّ
يوم قطعتان م�صيتان، وما هو من واجب ك�سوتهما ن�سف قطعة م�صية، 
ِعّي امل�سار اإليه لوالديهما الو�سيني عليهما باإنفاق  واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
ذلك عليها يف واجب نفقتها وك�سوتها يف كل يوم وبال�ستنابة عند احلاّجة 
رْيَراً يف  حَتْ واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعُا  )...( فر�سًا  وبالرجوع 

حادي ع�ص من �سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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حما�سبة 
�صعية

اأوا�سط �سفر �سنة 
 /22 1082 هـ/ 

1671م  /6

حما�سبٌة �صعّيٌة اأ�سدرها عن نف�ِسه فخُر اأمثاله اأحمد ابن احلاّج ال�سهرُي بابن 
ِعّي على اأيتام عّمه املرحوم احلاّج ا�سماعيل وهم  اأبي ال�سعادات الو�سّي ال�صَّ
يو�سف وعبد القادر و�سم�سّية القا�صين عن درجة البلوغ على ما قب�سه من 
ما�صفه  وعلى  عقاراتهم  واأجرة  اأرباحه  ومن  املزبورين  القا�صين  مال 
اأولها  �سنة كاملة  الالزمة يف مدة  نفقتهم وك�سوتهم وم�سارفهم  من واجب 
ل�سنة  القعدة  ذي  ختام  واآخرها  واأَْلٍف  ثمانني  ل�سنة  احلرام  ة  احِلجَّ ذي  غّرة 
1081هـ/ ، �سدر ذلك لدى قدوة الق�ساة املدّر�سني ُعمدة الُعلماء امُلَحقِّقني 

ه عليه.  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ احلاكم ال�صَّ
اأوائل  يف  املوؤرخ  ال�سابق  الدفرت  مبوجب  املزبورين  القا�صين  مال  ل  اأ�سْ
ة ومعامل فيه  املحرم احلرام ل�سنة 1081هـ/ )632( ، منها موجودة بالِذمَّ
)585( ، ومنها )47( ل يجدها مرتتبة يف الذمم ويف عهدة الو�سي ال�سابق 
غر�سًا  ع�ص  باأحد  الع�صة  املزبورة  املدة  يف  املعامل  ربح  �سابقًا،  املتوفى 
َحلَّة بني زيد يف املدة  ون�سف غر�ص، اأجرة دار الأيتام املزبورين الكائنة مِبَ
ال�صف )7( ، جمموع  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الأيتام املزبورين  اأجرة ن�سف دار   ،6
ل والربح واأجرة العقار )6852( ، م�ساريف الو�سي املزبور، يف املدة  الأ�سْ

املزبورة نفقة وك�سوة لاليتام املزبورين )96( ، علوفة الو�سّي املزبور )24( 
َحلَّة بني  ة للدار التي مِبَ ، حم�سول وجباية للو�سي ال�سابق وخرج )14( ، مرمَّ
َحلَّة ال�صف )2( ، ر�سم هذه املحا�سبة )6( ، خرج  ة للدار التي مِبَ زيد )3( ، مرمَّ

حما�سبة )2( ، املجموع )147( . 
ة  ِذمَّ املزبور:  الو�سي  وبذكر  املحفوظ  ال�سجل  مبوجب  الذمم  اأرباب  بيان 
ة ة �سيد م�سطفى بيو�سو�ص، وحممد حمامي 10، ِذمَّ اإبراهيم ابن )...( 10، ِذمَّ
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 ،10 ة فتح الدين بن معيقل  35، ِذمَّ ميخائيل ولد جرج�ص ن�صاين ف�سيلي 
ة ال�سيخ اإبراهيم بن عبد الرحمن ال�ساحب  ة مهنا ولد منري الن�صاين 5، ِذمَّ ِذمَّ
ة اليا�ص ولد فلتونية الن�صاين ومو�سى  ة حاج �سعبان بحري 50، ِذمَّ 20، ِذمَّ
ة  ِذمَّ الن�صانيني،  و�صور  ربيع  ولد  �سعد  ة  ِذمَّ عن  منتقلة  �سالح28  ولد 
�سعد  ولد  ة �سالح  ِذمَّ الباز20،  علي  بن  علي  ة  ِذمَّ  ،20 وهدان  ولد  رم�سان 
ة را�سية  ة حجازي ابن احلاّج مو�سى �سنينة 25، ِذمَّ الن�صاين احلداد10، ِذمَّ
الطّحان  الن�صاين  ياقوب  ولد  مو�سى  ة  ِذمَّ  ،6 تكروري  اإبراهيم  احلاّج  بنت 
 ،7 ة قد�سي ولد �سالح الن�صاين  ة حممد بن �سحادة �سباغ20، ِذمَّ 10، ِذمَّ
ة �سيخ  ة علي ابن بدر الدين الطائرة وحممد ابن م�سطفى غ�سية 10، ِذمَّ ِذمَّ
وزوجته  احلداد  الن�صاين  نقول  ولد  طعمة  ة  ِذمَّ  ،20 الدجاين  الرحمن  عبد 
ة كمال ابن احلاّج حممد غر�ص الدين  مرمي بنت عبد العزيز ال�سكاكيني20، ِذمَّ
ة  ة �ساهني وحميد ولدي ح�سن طنبغا 80، ِذمَّ ة عبد الرحمن )...( 24، ِذمَّ 5، ِذمَّ
ة اأحمد ابن احلاّج خليل الو�سي املزبور و�صف  20، ِذمَّ حجازي ابن خليل 
الدين ابن زين الدين معيقل 100، ُحو�سب مبعرفة العبد الفقري اإليه �سبحانه 
وتعاىل اأحمد بن حممد املويل خالفة بالقد�ص ال�صيف مبهره املعتاد ُعفي 

رْيَراً يف اأوا�سط �سفر اخلري ل�سنة اخلري اثنني وثمانني واأَْلٍف.  عنها، حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، كاتبه. 

 /131
ح1

ار  اأَقرَّ
طنجرة 

طعام من 
الع 

مارة 
العامرة

21 �سفر �سنة 
 /28 1081هـ/ 

1671م  /6

الُعلماِء  ُعمدُة  الأناِم  ولِة  ُذخُر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  فخُر  و�سّيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الأعالِم احلاكِم 
ِعّي وناقِل هذا اخلطاَب امّلْرِعّي  اأعلى نظريه دام اأَْعاله، حلامل هذا الكتاَب ال�صَّ
فخِر ال�ساحلني ال�سيِخ �سالِح الدين بن حممد بن فواز يف طنجرة طعام من 
طعام العمارة العامرة بالقد�ص ال�صيف الفاخرة مع ما يتبعها من اخلبز يف 
كل يوم �سباحًا وم�ساًء عو�سًا عن والدته احُلْرَمة فاطمة بنت عز الدين بحكم 
وفاتها اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها وذلك اآيل اإليها مبوجب تقرير 
�صعّي موؤرخ يف ع�صين �سهر �سّوال املبارك من �سهور �سنة �سبع وخم�سني 
لل�سيخ  النَِّعم عليه  اهلل  اليه خلَّد  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  واأَِذَن مولنا  واأَْلٍف. 
�سالح املزبور امُلَقّرر املزبور بتناول احُلجرة املزبورة من العمارة العامرة 
املرقومة يف كل يوم من وقته من حمّله اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراُ واإْذَنًا �سحيحني 
اثنني  ل�سنة  اخلري  �سفر  ع�ص  حادي  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  �صعيني 

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، مّلا كان مرتتبًا لفخر الأماثل علي جلبي ابن املرحوم تاج الدين 
ة بكتارنيو�ص بطريق طائفة الن�سارى الروم �سابقًا  جلبي بن علي بايل بِذمَّ
ة با�سيو�ص البطريق �سابقًا  مبلغ قدره ثالثة اآلف غر�ص اأ�سدية كان رّتبها بِذمَّ
على طائفة ن�سارى الروم املزبورين والده تاج الدين جلبي املزبور وانتقل 
واختيه  والده  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرث  املرقوم  جلبي  لعلي  املزبور  املبلغ 
وكان  ًا  ِعيَّ �َصْ انتقاًل  واأَمت  فاطمة  وهما  املزبور  والدهما  بعد  ىين  امُلَتَوفَّ
ع  املر�سّ بالذهب  املحّلى  الف�سة  التاج  جميع  ذلك  على  يده  حتت  مرتتبًا 
ًا ح�ص يوم تاريخه على جلبي املرقوم الأ�سيل عن  ِعيَّ بالأحجار رهنًا �َصْ
ِعّي عن اأخيه لأمه املدعو عثمان ابن املرحوم عمر جلبي  نف�سه والو�سّي ال�صَّ
�سابقًا وقب�ص من دو�سيو�ص بطريق طائف الن�سارى الروم القاطنني بالقد�ص 
ال�صيف واملتكّلم على ديرهم واأوقافهم الكائن بالقد�ص ال�صيف مبوجب ما 
ف�سية  غر�سًا  وخم�سني  غر�ص  و�ستمائة  ثنتا  غر�ص  الفا  التم�سكات  من  بيده 
جلبي  على  واعرتف  واأَقرَّ  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة  بيده  اأ�سدية 
املرقوم اأنه قب�ص �سابقًا من نكتارنيو�ص البطريق �سابقًا على طائفة ن�سارى 
ًا، و�سّلم علي جلبي  ِعيَّ الروم ثلثمائة غر�ص وخم�سون غر�سًا اأ�سدّية قب�سًا �َصْ
املزبور الرهن املزبور لدو�سيو�ص فت�سلم منه بيده باحل�صة واملعاينة ت�سلُّمًا 
ًا واأ�ْسَهد عليه علي جلبي املزبور وهو بالأو�ساف املعتربة �صعًا اأّنه  ِعيَّ �َصْ
ل يبق ي�ستحق ول ي�ستوجب ِقبل دو�سيو�ص بطريق طائفة الروم حاًل ول ِقبل 
�سابقُا  املتكلمني  ِقبل  ول  �سابقًا  الروم  ن�سارى  طائفة  بطريق  نكتارينو�ص 
على طائفة ن�سارى الروم ول ِقبل وكالئهم وتراجمينهم ورهبانهم حقًا ول 
ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول قر�سًا 
ا�سًا ول ما ت�سح به الدعوى، وتقام عليه البّينة ول ميينًا باهلل تعاىل.  ول اأَقرَّ
ِعّية مطلقًا واأبراأ ذمته من �سائر  ال�صَّ واإن وجبت ول حقًا من �سائر احلقوق 
للقا�ص  ول  له  واأْن لحق  مانعًا  قاطعًا  عامًا  ابراًء  واملطالبات  املعامالت 
تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  املزبورين  الن�سارى  ِقبل  املزبور 
اأ�ْسَهد عليه  ًا وكذلك  ِعيَّ و�سّدقه على ذلك كله دو�سيو�ص املزبور ت�سديقًا �َصْ
ول  ا�ستحقاقًا  ول  املرقوم  جلبي  علي  ِقبل  له  لحق  اأنه  املرقوم  دو�سيو�ص 
بينهما  و�سدر  عامًا  اإبراًء  املعامالت  �سائر  من  ذمته  واأبراأ  طلبًا  ول  دعوى 
اإ�سهاد وتباري عام من اجلانبني و�سّدقه على ذلك ّكله لدى مولنا و�سيدنا 
رْيَراً يف خام�ص ع�صين �سهر  ًا، ً حَتْ ِعيَّ اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ِعّي امل�سار  احلاكم ال�صَّ

�سفر �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
مو�سى، ال�سيخ خليل، احلاّج �ساهني الرتجمان، حممد جلبي، كاتبه. 
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ِعيِّ امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى  �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�صَّ
الدِّيِن  م�سكالِت  حاّلِل  امُلَكْرمني،  والق�ساِة  الُعلماِء  افتخاِر  و�سّيِدنا  مولنا 
نظريه  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
الرومّي  يو�سف  احلاّج  كان مرتتبًا جلهة وقف  مّلا  ومعاليه،  ف�سائله  دامت 
ع�صة  وقدره  مبلغ  الفاخوري  املرحوم  ة  ِذمَّ يف  ال�سابق  متوليه  مببا�صة 
غرو�ص ف�سية عددية وكان كفله يف ذلك املبلغ كل واحد من احلاّج حممود 
واحلاّج علي كالهما من اأولد منر كفالة �صعّية، ح�ص يوم تاريخه احلاّج 
على بن املرحوم احلاّج كرمي الدين ابن منر ودفع ملولنا فخر الف�سالء ال�سيد 
عبد ال�سمد بن املرحوم فخر امل�سايخ ال�سيخ عبد القادر غ�سّية �سيخ احلرم 
القد�سي املتويل حاًل على وقف احلاّج يو�سف الرومّي يف نظري املبلغ وقدره 
حممد  املرحوم  مرتوكات  على  ذلك  فينظر  لريجع  ماله  من  غرو�ص  ع�صة 
ِعّي،  املزبور وقب�ص ذلك منه املتويل املرقوم باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
ة حممد املرقوم وكفيله احلاّج حممود واحلاّج علي  ِذمَّ ُبرَِّئْت  فبموجب ذلك 
بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزٍء  كل  ومن  املبلغ  جميع  من  املرقوم 
ى اأن لحق جلهة الوقف ِقبل الأ�سيل والكفيلني  ِعّي، واأ�ْسَهد عليه امُلَتَوفَّ ال�صَّ
ل املبلغ ول من اأرباحه ملا م�سى من الزمان واإىل يوم  املزبورين ل من اأ�سْ
ًا، ت�سادقا  ِعيَّ تاريخه اأْدَناه و�سّدقه على ذلك احلاّج علي املزبور ت�سديقًا �َصْ
ِعّي  على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سّيدنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف خام�ص ع�صين �سهر �سفر ل�سنة اثنني  ًا، حَتْ ِعيَّ امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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اأَفْندي بن حممد دام بقاوؤه، تزّوج  لدى مولنا و�سّيدنا فخر املدّر�سني اأحمد 
ال�ساب الكامل املدعو حممود بُن املرحوِم ال�سيُخ م�سطفى الرومّي مبخطوبِته 
ِعّية، اأ�سدقها على بركة  زاهدة خاتون املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبّيه  و�سّنة  توفيقه  وُح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل 
�سداقًا جملته خم�سة وثالثون غر�سًا عددية احلال لها من ذلك ع�صون غر�سًا 
ِعّي  عددية مقبو�سة بيدها، باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
والباقي بعد احلال وقدره خم�سة ع�ص غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت 
ًا، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها فخر  ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجياًل �َصْ
الأعيان م�سطفى اآغا ابن املرحوم ح�سن اآغا جري با�سي ال�سباهية بالقد�ص 
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ِبَقْب�ص  ال�صيف بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف 
ُمعّجل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من حممد اآغا بن ح�سن اآغا املزبور 
�سحيحًا  زواجًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  جمال  ال�سيد  ابن  علي  وال�سيد 
�ساد�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ

ع�صين �سفر املظفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل  الغّراِء  املطّهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص  وحتّرَر 
مبحرو�سِة القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العليِّ امُلنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا 
ِق قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ ومولنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
اأْقرانه ال�سم�سي حممد ابن قدوة  نظرِيِه دامْت ف�ساِئُله ومعاليِه، ا�سرتى فخر 
الأتقياء املعتربين احلاّج م�سطفى ابن املرحوم احلاّج حممد ال�صابي مباله 
لنف�سه دون غريه من والده احلاّج م�سطفى املرقوم فباعه بيعًا باتًا ما هو 
بالإرث  اإليه  ومنتقل  ِعّية  ال�صَّ وحيازته  ت�صفه  وطلق  ُملكه  يف  وجاٍر  له 
اإىل حني �سدور هذا  ِقبل والده املزبور ويده وا�سعة على ذلك  ِعّي من  ال�صَّ
ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  ذلك  يف  له  واملنازع  املعار�ص  دون  البيع 
ل اأربعة وع�صين قرياطًا من جميع  َوَقْدُرها الن�سف اثنا ع�ص قرياطًا من اأ�سْ
بنت  �سفية  �صكة  الن�سارى  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار 
احلاّج �ساهني ال�صابي بنت عم امل�سرتي بحق الن�سف الباقي امُل�ْسَتِملة على 
ماء  معد جلمع  ماء  و�سهريج  �صعّية  ومنافع وحقوق  وم�ساكن  و�سفل  علو 
ك�سبة  بن  مو�سى  بدار  و�صقًا  الن�صاين  عبود  بدار  ِقبلة  املحدودة  الأ�ستية 
�سابقُا  الن�صاين  ن�ص  بدار  وغربُا  الباب  وفيه  النَّافذ  غري  بزقاق  و�سماًل 
والآن بيد خلف ابن ابي لبانه بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه 
ِعّية والواجبة له  ومنافعه وما هو معروف به ومن�سوب اليه من احلقوق ال�صَّ
ًا و�صاًء معترباً مرعياًّ ل ُغنب فيه فيبطله ول  ِعيَّ واملخت�سة به بيعًا لزمًا �َصْ
واللزوم  وال�سحة  �صعّية  ب�سيغة  ال�سحة  يخرجه عن  ما  ول  فيعطله  ف�ساد 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره مائتا  املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
غر�ص وثنتان عددية ثمنُا حاًل وهب البائع املرقوم امل�سرتي املرقوم الثمن 
ًا  ِعيَّ ِعّية من والده املرقوم قبوًل �َصْ ة ال�صَّ املرقوم امل�ستقر بذمته وَقبل احُل�سَّ
الرباءة  منه  جزٍء  كل  من  املزبور  الثمن  من  املرقوم  امل�سرتي  ة  ِذمَّ وُبرَِّئْت 
ِعّي، براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيع البات بينهما ِعّية بالطريق ال�صَّ ال�صَّ
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�صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سلُّم  مرعّي  وقبول  �صعّي  باإيجاب  ذلك  يف 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص  بعد الروؤَْية واملعرفة العامة واملعاقدة ال�صَّ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعُا 
ت�سادقًا على ذلك كذلك م�سادقة �صعّية، وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا 
وحكم  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  الباري  نعم  دامت  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
وواجباته  ِعّية  ال�صَّ �صائطه  م�ستوفيًا  فيه  م�سوؤوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ ُحكمًا  مبوجبه 
رْيَراً يف اليوم الرابع والع�صين من �سهر �سفر اخلري من  املعتربة امّلْرِعّية، حَتْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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ُق الفّهامُة امُلَحقُِّق فخُر املدّر�سني الكراِم  َب مولنا و�سّيُدنا العاّلمُة امُلَدقِّ ن�سَّ
اأَفْندي  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  م�سكالت  حاّلل  الأعالِم  الُعلماِء  ُعمدة 
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حامل هذا الكتاب  ع َخطُّ امُلَوقَّ
ِعّي وناقله فخر اأْقرانه احلاّج علي بن املرحوم املعلم كرمي الدين فخر  ال�صَّ
ًا ومتوليًا على وقف املرحوم ال�سيخ اأحمد القرمّي الكائن مبدينة  ِعيَّ ناظراً �َصْ
وي�صفها  غالته  ل  ويح�سّ املزبور  الوقف  اأموال  يف  لينظر  ال�صيف  القد�ص 
الوقف املزبور  الواقف خللو  ِعّي ح�سبما �صط  ال�صَّ على م�ستحقيها بالوجه 
حقًا ناظراً ومتوليًا يبا�ص اأمور الوقف املزبور )...( ولدين وا�ستقامة احلاّج 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد  علي املذكور وعّفته واأمانته اأذن له مولنا احلاكم ال�صَّ
النَِّعم عليه مببا�صة وظيفة النظر والتولية على الوقف املزبور وتوزيع  اهلل 
اإذنًا �سحيحني �صعيني مقبولني   )...( ما يتح�سل من ريعه على م�ستحقيه 

رْيَراً يف اأواخر �سفر املظفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعًا، حَتْ
�سهود: املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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�صاء دار 
مبحلة 

الن�سارى

ة ل يوجد  اأخر احِلجَّ
بها تاريخ

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل  الغّراِء  املطّهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص  وحتّرَر 
مبحرو�سِة القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العليِّ امُلنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا 
ِق قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ ومولنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
ان احلاّج اإبراهيم  نظرِيِه دامْت ف�ساِئُلُه ومعاليه، ا�سرتى فخر الأماثل والأَقرَّ
ب�سه من طائفة )...( مب�ص املحرو�سة ابن احلاّج كرمي املحت�سب مباله لنف�سه 
زين احلاّج  املرحوم  ابن  ا�سماعيل  املدعو  الكامل  الرجل  من  غريه  دون 
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له وجاٍر يف ملكه  ِعّي فباعه ما هو  ال�صَّ املحت�سب احلا�ص معه باملجل�ص 
ذلك  على  وا�سعة  وبده  املزبور  والده  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالث  اإليه  ومنتقل 
ثابتة م�ستمرة م�ستقرة دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك اإىل حني �سدور 
ل  ة ال�سائة َوَقْدُرها ثمانية وُربع قرياط من اأ�سْ هذا البيع وذلك جميع احُل�سَّ
الن�سارى  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  كامل 
املعروفة بدار ال�سيخ ا�سحق جلبي امُل�ْسَتِملة على بيت علوي و�ساحة �سماوية 
ومطبخ ومرتفق ومنافع ومرافق وحقوق �صعّية �صكة والد امل�سرتي ومن 
ُكُه بحق الباقي ويحدها ِقبلة دار اجلعبي وتامه الطريق ال�سالك وفيه  ُي�ْصِ
دار  و�سماًل  املزبور  زين  وّراث  بيد  الكبرية  بالدار  تعرف  درا  و�صقًا  بابها 
الداقور وتامه الطريق ال�سالك وغربًا حو�ص احلدادين وتامه الطريق ال�سالك 
بجميع حقوق ذلك ُكّله وُطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب 
النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعًا  لذلك  هو  حق  وبكل  اليه 
ًا وبيعًا باتًا لزمًا معترباُ مرعيًا لُغنب  ِعيَّ للجهالة �صعًا �صاء �سحيحًا �َصْ
و�صوط  والقبول  الإيجاب  على  م�ستماًل  ول حيف،  ول �صط  ف�ساد  ول  فيه 
ال�سحة واللزوم بثمن قدره من الغرو�ص الف�سّية خم�سة واأربعون غر�سًا ف�سية 
عددية يعدل كل منها ثالثون قطعة م�صية ثمنُا حاًل مقبو�سًا بيد البائع 
ة امل�سرتي  ًا فبموجب ذلك ُبرَِّئْت ِذمَّ ِعيَّ املزبور باحل�صة واملعاينة قب�سًا �َصْ
ِعّية بالطريق  املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزٍء منه الرباءة ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء. و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب  ال�صَّ
عن  بالأبدان  والتفّرق  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعّي  وت�سليم  وت�سلُّم  وقبول 
ف�سمانه لزم حيث  تبعة  و  درك  ذلك من  منهما، وحيثما كان يف  ترا�سي 
يجب �صعًا وح�ص بح�سورهما احلاّج كرمي املحت�سب والد امل�سرتي و�سّدق 
ذلك  على  ت�سادقًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا   )...( و�سدق  املزبور  البيع  �سّحة  على 
ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا  كذلك، وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف )...( . ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
اأَقرَّ واعرتف فخر الأ�صاف املَكْرمني  باأعلى نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، 
ال�سيد عبد احللني ابن املرحوم ال�سيخ عبد القادر �سيخ احلرم القد�سي �سابقًا 
ِعّية عن ِقبل ال�ست زاهدة بنت املرحوم اإبراهيم بيك التي كانت  بالوكالة ال�صَّ

زوجًا للمرحوم ف�سل اهلل بيك بن املرحوم ال�سيخ يو�سف ال�سهري بابن ن�سيبة
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عنها  وكالته  الثابت  اأْدَناه  تاريخه  على  �سابقًا  املتوفى  اخلزرجي  ن�سيبة 
من  واحد  كل  �سهادة  فيه  ذكرهما  الآتي  وال�سهاد  بالقب�ص  العرتاف  يف 
ال�سيخ  املرحوم  ابن  حممود  عمتها  وابن  الدين  جمال  ال�سيد  بن  علي  ال�سيد 
قب�ست  املزبورة  موكلته  اأّن  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  الرومّي  م�سطفى 
اآغا ابن املرحوم ح�سن  ال�سابق فخر الأكارم والأعيان م�سطفى  من وكيلها 
اآغا )...( ال�سباهية بالقد�ص ال�صيف ما كان قب�سه لها من مرتوكات زوجها 
ِعّي من  ها بالإرث ال�صَّ ف�سل اهلل بيك املزبور وذلك موؤخر �سداقها وما خ�سّ
ِقبل زوجها املزبور وقدره مائة وثالثون غر�سًا عددية مبوجب دفرت ق�سمته 
اأْدَناه. واأنها ل تبق ت�ستحق ول ت�ستوجب ِقبل  ال�سابق التاريخ على تاريخه 
طلبًا  ول  دعوى  ول  ا�ستحقاقًا  ول  حقًا  ذلك  ب�سبب  املزبور  اآغا  م�سطفى 
تاريخه  يوم  اإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  مطلقًا  حقًا  ول  ذهبًا  ول  ف�سة  ول 
اأْدَناه اإقراراً واعرتافًا �سحيحني �صعيني م�سدقني من م�سطفى اآغا املزبور 
ِعّي امل�سار  ًا وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ ت�سديقًا �َصْ
رْيَراً يف �ساد�ص ع�صين �سفر اخلري  ًا، حَتْ ِعيَّ اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبوال�سعود، كاتبه. 
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عثمان  بال�ستاذ  املدعو  الرجل  ج  تزوَّ بقاوؤه،  دام  اأَفْندي  اأحمد  مولنا  لدى 
املراأة  ا�سماعيل  بنت  عاي�سة  مبخطوبته  اجللبي  الرومّي  علي  احلاّج  ابن 
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه  ِعّية،  ال�صَّ الكاملة اخلالية عن املوانع 
وح�سن توفيقه و�سنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته خم�سة 
ع�ص غر�سًا عددية احلال لها من ذلك ع�صة غرو�ص عددية مقبو�سة بيدها 
احلال  بعد  والباقي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف 
وقدره خم�سة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل 
ًا، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها فخر العلماء ب�سهادة ال�سيخ  ِعيَّ �َصْ
ح�سن بن نا�ص النابل�سي الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص 
ُمقّدم ال�سداق ب�سهادة كل واحد من �سليمان بن علي اجللبي وح�سني بن اأحمد 
ًا  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ الرومّي العارفني بها املعرفة ال�صَّ
رْيَراً يف ثاين ع�صين �سفر  ًا، حَتْ ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبوون، كاتبه. 
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حما�سبٌة �صعّيٌة اأ�سدَرها عن نف�ِسه فخُر الفا�سلني احلاّج اأبو زياد ابن حممد 
ه من حم�سوِل  املغربي �سيخ ال�سادة املغاربة بالقد�ِص ال�صيِف على ما قب�سَ
غّرة  اأولها  كاملٍة  �سنٍة  مدِة  لوازِمِه يف  املزبوِر، وعلى ما �صَفُه يف  الوقِف 
ال�سنة  ختام  ختامها  واآخرها  واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى  ل�سنة  احلرام  حمّرم 
املزبورة وذلك مبعرفة فخر ال�ساحلني ال�سيخ علي القلق�سندي كاتب الوقف 
قا�سم  واحلاّج  حممد  ال�سيد  من  واحد  كل  وبح�سور  قلمه  وب�سبط  املزبور 
واحلاّج عربي واحلاّج �سعيد واحلاّج علي واحلاّج حممد وال�سيد حممد الزناقي 
�سالح  واحلاّج  املالك  عبد  واحلاّج  عزوز  واحلاّج  اللمداين  اإبراهيم  واحلاّج 
واحلاّج من�سور واحلاّج حممد واحلاّج ب�سري واحلاّج يو�سف اجلزائري ولهم 
من ال�سادة املغاربة، ومن م�ستحقي الوقف املزبور، ومبعرفة فخر الفا�سلني 
ِعّي، �سدر ذلك لدى فخر  احلاّج ا�سماعيل اأَفْندي امُلّعنيَّ من طرف احلاكم ال�صَّ

ه عليه نظر اهلل اإليه.  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ املدر�سني الكرام احلاكم ال�صَّ
الوقف  دكاكني  اأجرة  عن  املزبورة:  املدة  يف  املزبور  الناظر  مقبو�سات 
وطاحونته وفرنه والقهوة التي هي الآن دكان يف مدة ال�سنة املزبورة مبوجب 
26662، عن حم�سول عداد قرية عني  املزبور  الوقف  دفرت مفردات كاتب 
2490، عن حم�سول  املزبورة  ال�سنة  املزبور عن  الوقف  اجلارية يف  كارم 
الالزمة  وامل�سارف  الع�ص  اإخراج  بعد  املزبورة  كارم  عني  قرية  من  حنطة 
 ،99 امل�سارف  اإخراج  بعد  املزبورة  القرية  من  �سعري  حم�سول  عن   ،262
اأحكار حواكري  144، عن حم�سول  املزبورة  القرية  عن حم�سول عد�ص من 
و�سنة   1080 �سنة  مدة  عن  مزبور  وقف  كاتب  مفردات  مبوجب  مغاربة 
َحلَّة املغاربة يف  1081هـ/ )1045( ، عن حم�سول اأحكار دور م�سارقة مِبَ

مدة �سنة 1080 و�سنة 1081هـ/ )480( ، عن اأجرة قاعة حلواين عن مدة 
�سنة 1080 و�سنة 1081هـ/ )60( ، عن حم�سول اأجرة ا�سطبل عن مدة �سنة 
ا�سطبل عمر حلواين عن مدة  1081هـ/ )30( ، عن حم�سول  1080 و�سنة 

�سنة 1080 و�سنة 1081هـ/ )6( ، املجموع: )7716( . 
م�سارف الناظر املزبور وامل�سيخة بطلبهم امُلّعنيَّ ذلك بكتاب وقفهم للقا�سي 
 ،90 ال�سابق  للقا�سي  ال�سابق مع خرج  الدفرت  ر�سم حما�سبة   ،750 ال�سابق 
كاتب حما�سبة �سابقًا ور�سول 20، كاتب وقف 20، ناظر نظار 20، علوفات 
على جهة الوقف يف �سهر حمرم 1032، ثمن حجري )...( ، واأجرة معلم 225، 

الح اأثواب ولواردين ودلو للزاوية 83، املجموع: 1320.  اأ�سْ
ويف �سهر �سفر طعامية للزوار وواردين وجتهيز مّيت ور�سلية ودلو للزاوية 
وعلوفات  الوقف  على  للواردين  الأول  ربيع  �سهر  ويف   ،1692 وعلوفات 

8042، ويف �سهر ربيع الثاين وجمادى الأول مرّمة لت�سليح دور وقف
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الثانية  جمادى  �سهر  ويف   ،4852 وعلوفات  دور  اأبواب  الح  واأ�سْ قوارين 
مرّمة للدور اأي�سًا وعلوفات 13512، ويف �سهر رجب مرّمة للدور وواردين 
لعلم فرن وقف وعلوفات وخبز 10362، ويف �سهر ذي القعدة احلرام واردين 
الأ�سحى  عيد  طعام  لعمل  احلرام  ة  احِلجَّ ذي  �سهر  ويف   ،214 وعلوفات 
 ،360 العداد  لل�سباهية وعوائد عند جمع  851، عداد اجتار قرية  وعلوفات 
جميع   ،1216 وعلوفات  وواردين  الفطر  عيد  طعام  لعمل  �سوال  �سهر  ويف 

امل�سارف يف جميع املدة املزبورة 9022. 
للناظر املزبور زيادة على جهة الوقف املرقوم 1306. 

حو�سب  واأَْلٍف.  وثمانني  اثنني  ل�سنة  اخلري  �سفر  ع�صين  رابع  يف  رْيَراً  حَتْ
املحا�سب  م�سطفى  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة 

بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما مبهره املعتاد. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، كاتبه. 

ُحطة  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  كامل 
ة  ُكُه بحق الباقي ونظري احُل�سَّ �صكة را�سية بنت حجي وامل�سرتي ومن ُي�ْصِ
املزبورة وباأحد ال�سطبلني �سهريج معد جلمع ماء الأ�ستيه ويحد ذلك ِقبلة 
الدار  باب  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�صقًا  الدكان  باب  وفيه  ال�سالك  الطريق 
املزبورة وال�سطبلني املزبورين و�سماًل دار احلاّج حممد اخلما�ص وغربًا دار 
ال�سيخ اأحمد موؤن�ص بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه 
وما ُعرف به وُن�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهم العلم 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره ثمانية غرو�ص عددية ثمنًا حاًل  ال�صَّ
امُلبداأ  اأحمد  باعه  ما  ذلك  من  فيه  ل  ُيف�سّ ما  على  البائعني  بيدي  مقبو�سًا 
غر�سان  قدره  بثمن  قرياط  املرقوم  املبيع  من  نف�سه  عن  بالأ�سالة  بذكره 
ِعّية على ولده يحيى و�سالح املرقوم  وما باعه اأحمد املرقوم بالولية ال�صَّ
بالأ�سالة عن نف�سه من املبيع املزبور �سوّية بني الأخوين املزبورين ثالثة 
قراريط ب�ستة غرو�ص ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائعني املزبورين باحل�صة 
الثمن  جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ِذمَّ وُبرَِّئْت  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزٍء  كل  ومن  املرقوم 
مرعي  وقبول  �صعّي  باإيجاب  ذلك  بينهم يف  البات  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء 
والتفّرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني  وت�سليم  وت�سلُّم 
ف�سمانه  وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�ٍص  عن  بالأبدان 
املرقوم  اأحمد  عليه  اأ�ْسَهد  ولزومه  ذلك  تام   )...( �صعًا  يجب  حيث  لزم 
وولده �سالح باأنهما ل ي�ستحقان ول ي�ستوجبان ِقبل خليل امل�سرتي املزبور 
و�سقيقه اأحمد ب�سبب مرتوكات فخري املزبورة حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى
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اإرثًا ول موروثًا ول حقًا  ول طلبًا ولف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول 
مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأْدَناه ت�سادقوا على ذلك كذلك 
ِعّي امل�سار اليه  م�سادقة �صعّية، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف حادي ع�ص ربيع الأول ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ دامت نعم الباري عليه ُثُبْوتًا �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، كاتبه.

 /134
زواجح1

25 �سفر �سنة 
 /2 1082 هـ/ 

1671  /7

عزام  بِن  اأحمد  احلاّج  تزوَج  بقاوؤه،  داَم  حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  مولنا  لدى 
املوانِع  عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  اأحمد  بنِت  عنرب  مبخطوبِتِه  امل�صي 
نبّيِه  و�سنِة  توفيِقِه  وُح�سِن  وعوِنِه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ
لها  احلالُّ  عددية  غرو�ص  ع�صُة  جملُته  �سداقا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
اأ�سبابًا وهي حلاف  �ستة غرو�ص، تعوَّ�ست من ذلك بخم�سة غرو�ص  من ذلك 
نقداً،  وغر�ص  اثنان  وجمدلن  زرقاء  و�سينية  اأزرق  وفرا�ص  وب�ساٌط  مينٌي 
العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  ذلك  جميع  مقبو�ص 
ِعّي والباقي بعد احلال اأربعة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت  ال�صَّ
جها من ذلك على ذلك كذلك وكليها الأو�سته ح�سني بن مّرة  اأو طالق بائن، زوَّ
ال�سداق  ُمعّجل  وِبَقْب�ص  العرتاف  ويف  ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  ح�سن 
بها  العارفني  اهلل  ف�سل  بن  و�سعيد  زيتون  ابن  اأحمد  من  واحد  كل  ب�سهادة 
ًا مقبوًل  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ ًا تعريفًا �َصْ ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ املعرفة ال�صَّ
رْيَراً يف خام�ص ع�صين �سفر ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل  الغّراِء  املطّهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص  وحتّرَر 
مبحرو�سِة القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العليِّ امُلنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا 
ِق قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ ومولنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
نظرِيِه دامْت ف�ساِئُلُه ومعاليه، ا�سرتى الرجل الكامل عبد اهلل بن حممد اجللبي 
مباله لنف�سه دون غريه من والدته احلاّجة حليمة بنت احلكيم نعمة اجللبي 
ِعّي وعرف بها )...( ولدها احلاّج علي بن حممد احلا�صة معه باملجل�ص ال�صَّ
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لها  هو  مما  فباعته  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  �صعًا  بها  تعريفه  جاز  من  مع  اجللبي 
ِعّية ويدها وا�سعة على ذلك  وجاٍر يف ُملكها وطلق ت�صفها وحيازتها ال�صَّ
دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع وذلك جميع 
ل اأربعة وع�صين قرياطًا  ة ال�سائعة َوَقْدُرها الربع �ستة قراريط من اأ�سْ احُل�سَّ
امُل�ْسَتِملة  َحلَّة باب ُحطة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  من جميع 
على طبقتني علو بيٍت وبيتني �سفليني وا�سطبلني و�سهريجني معدين جلمع 
ماء الأ�ستية ومطبخ ومرفقني و�ساحتني �سماويتني ومنافَع ومرافَق وحقوٍق 
باأبي  تعرف  دار  و�صقًا  بابها  ومنه  ال�سالك  الطريق  ِقبلة  ويحدها  �صعّيٍة، 
�صح و�سماًل دار ال�سيد �سبيح ال�سّباغ وغربًا دار ال�سيد عبد القادر ال�سّباغ 
وُجدره  وُطرقه  دلك  حقوق  بجميع  الباقي  بحق  املزبورة  البائعة  �صكة 
ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعًا املعلوم 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره ع�صون غر�سًا  ذلك عندهما العلم ال�صَّ
البائعة  بيد  مقبو�سة  ثمنًا حاًل  قطعة م�صية  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عن 
ة امل�سرتي من الثمن  ِعّي. وُبرَِّئْت ِذمَّ املزبورة باعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزٍء  كل  ومن  املرقوم 
باإيجاب �صعّي وقبول مرعّي  ذلك  بينهما يف  الباّت  البيع  وا�ستيفاء، �سدر 
ِعّية  وت�سلُّم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�ًص  عن  بالأبدان  والتفّرق 
م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  وت�سادقًا  �صعًا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه 
رْيَراً يف خام�ص  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ع�صين �سفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ال�سيد  ال�سالم  �سيخ  مولنا  واملدّر�سني  العلماء  افتخار  ح�ص  مّلا  ومعاليه، 
على  والناظر  املتويل  واملدر�ص  احلنفية  ال�سادة  مفتي  اأَفْندي  الرحيم  عبد 
وابرز  املحمية  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  الأحمدية  احلجرة  املدر�سة  اأوقاف 
من يده )...( �سلطانية وبراءة �صيفة �سلطانية موؤرخة يف غرة �سهر رم�سان 
ال�سلطانية  ال�سدقات  اأن  م�سمونها  خالفته  من  واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى  �سنة 
اأنعمت عليه بوظيفتي التولية والنظر والتدري�ص على اأوقاف مدر�سة احلجرة 

الأحمدية وطلب قيدهما بال�سجل املحفوظ فقيدا يف يوم تاريخه اأْدَناه، ثم
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رقم �س/
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�سيخ  ح�صة  من  مكتوبُا  موجبه  وعلى  �سلطانيًا  �صيفًا  اأمراً  يده  من  اأبرز 
اأّن  م�سمونه  من  العلّية  ال�سلطنة  دار  مفتي  والعام  اخلا�ص  مرجع  الإ�سالم 
مدر�سة  مربوط جلهة وقف  ل  املتح�سّ �سلوان)1( عن جملته  قرية عني  ُع�ص 
اأَفْندي  الرحيم  عبد  ال�سيد  مولنا  وطلب  املبادلة  بطريق  الأحمدية  احلجرة 
من مولنا �سيخ ال�سالم يا�سني اأَفْندي املدّر�ص والناظر واملدّر�ص باملدر�سة 
ُع�ص  القرية  رعايا  ومن  وقفها  يف  املزبورة  بالقرية  اجلارية  ال�سالحية 
فخر  مولنا  من  واح  كل  ح�ص  ذلك  فعند  املزبورة  القرية  من  املتح�سل 
اأَفْندي  يا�سني  املدر�سني  فخر  ومولنا  اأَفْندي  الرحيم  عبد  ال�سيد  املدر�سني 
الرحيم  عبد  ال�سيد  ور�سى  ال�سالحية  باملدر�سة  واملدر�ص  والناظر  املتويل 
اأن يكون ع�ص الب�ستان عن جملة املتح�سل مبوجب الدفرت ال�سلطاين  اأَفْندي 
مال  يخ�ّص  ما  ع�ص  غر�ص  وُربع  غرو�ص  �ستة  منها  غر�سًا  وع�صين  خم�سة 
اأْرَباع  وثالثة  غر�سًا  ع�ص  ثمانية  وقدره  والباقي  ال�سالحية  املدر�سة  وقف 
املتح�سل  جملة  عن  ذلك  لكون  املزبورة  بالقرية  الرعاية  يخ�ّص  ما  غر�ص 
فيكون جملة ع�ص الب�ستان عن ُجملة متح�سل خم�سة وع�صين غر�سًا طبق ما 
ذكر اأَْعاله يقب�ص ال�سيد عبد الرحيم اأَفْندي �ستة غرو�ص ورُبع غر�ص من حقوق 
املدر�سة ال�سالحية وثمانية ع�ص عر�سًا وثالثة اأْرَباع غر�ص من رعايا القرية 
جلهة وقف مدر�سة احلجرة الأحمدية، ور�سي اأي�سًا ال�سيد عبد الرحيم اأَفْندي 
املذكور اأن يكون ع�ص غالل اأرا�سي القرية اخلارجية عن الب�ستان اإهذا فلحت 
يتوىل اأمره ويقب�سه من الزراع من غالل وق�سط جلهة وقف املدر�سة الأحمدية 
خا�سة ولذلك يقب�ص عداد النَِّعم والنحل مبوجب الدفرت ال�سلطاين لذلك وما 
عدا ذلك من اأنكحة ون�سب )...( وغري )...( وغريها ل مداخلة لل�سيد عبد الرحيم 
اأَفْندي يف ذلك بل هو منوط ومتعلق مبولنا يا�سني اأَفْندي املتويل والناظر 
على اأوقاف املدر�سة ال�سالحية توافقًا وترا�سيًا على ذلك كذلك وذكر ال�سيد 
عبد الرحيم اأَفْندي اأّن اأرا�سي اجل�سمانية لي�ست بداخله يف حدود قرية �سلوان 
مولنا  ة  ِذمَّ اأبراأ  اأنه  اأَفْندي  الرحيم  عبد  ال�سيد  مولنا  عليه  اأ�ْسَهد  املزبورة، 
الوقف املزبور  القرية املزبورة جلهة  ل من  اأَفْندي من ُع�ص املتح�سّ يا�سني 
ملا م�سى من الزمان واإىل �سنة تاريخه واأن ُع�ص املتح�سل عن �سنة اإحدى 
وثمانني واأَْلٍف الواقع يف �سنة تاريخه يقب�سه ال�سيد عبد الرحيم غري داخل يف 
عموم الإ�سهاد املزبور ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى 
رْيَراً يف خام�ص  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ �سّيدنا ومولنا احلاكم ال�صَّ

ع�صين �سفر �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

)1( قرية عين سلوان: وهي القرية المجاورة لسور القدس من الجهة الجنوبية، وهي لفظ آرامي تعني الشوق والعليق، 
وقد تكون من سال من أصل سامي وعني الهدون والسكينة. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين. ص451.
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�سهود: مولنا فخر اخلطباء ال�سيخ يو�سف اأَفْندي، ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ 
نور الدين ال�سافعي، فخر اخلطباء ال�سيخ عبد احلق اخلطيب، ال�سيخ فتح اهلل 
الديري، ال�سيخ �سالح �سيخ احلرم، فخر املدر�سني ال�سيخ يحيى الواعظ، ال�سيخ 
ال�سيخ  اللطفي،  ح�سن  ال�سيخ  العفيفي،  الرحمن  عبد  ال�سيخ  الع�سيلي،  يو�سف 
علي الدقاق، ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ اأبو الفتح الثوري، ال�سيخ اأمني الدين 

اخلليلي، ال�سيخ كمال الدين اخلليلي، ال�سيخ �سم�ص الدين الأدهمي. 
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اأواخر �سفر �سنة 
 /6 1082 هـ/ 

1671م  /7

اإبراهيم  املدعو  الرجُل  ُج  تزوَّ دام ف�سله،  اأَفْندي بن حممد  اأحمد  لدى مولنا 
البالغِة  البكِر  مرعي  خليل  بن  حممد  بنت  هنّية  مبخطوبِته  وايل  احلاّج  ابن 
وُح�سن  تعاىل وعونه  اهلل  بركة  اأ�سدقها على  والأزواِج،  املوانِع  اخلاليِة عن 
توفيقه، و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته ع�صون غر�سًا 
ل  ة َوَقْدُرها الربع �ستة قراريط من اأ�سْ عددّية عو�سها نظري ذلك جميع احُل�سَّ
العمود  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  كامل 
امُل�ْسَتِملة على م�ساكن ومنافع وُجُدر وحقوق  املعروفة بدرا الطّباخ �سابقًا، 
�صعّية �صكة املعّو�ص املرقوم بحق الباقي امل�سهورة يف حمّلها �ُسهرة تعني 
ة يف جميع الَكْرم الكائن باأر�ص ال�صارة  عن الو�سف والتحديد ونظر احُل�سَّ
ظاهرة القد�ص ال�صيف املعروف بَكْرم عودة بن عواد �سابقًا امُل�ْسَتِملة على 
اأَ�ْسَجار خمتلفة وحقوق وطرق وجدر وعري�سة حجر وغري ذلك �صكة املعّو�ص 
وحتديده  و�سفه  عن  تغنيه  �سهرة  حمّله  يف  امل�سهور  الباقي  بحق  املرقوم 
قبوًل  لنف�سها  منها  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ تعوي�سًا  كذلك  بذلك  ذلك  من  فتعّو�ست 
ًا مقبوًل  ِعيَّ ًا زّوجت نف�سها منه بذلك على ذلك كذلك زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ �َصْ
والدها  بها  وعّرف  ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  و�سفاهًا  وجاهًا  لنف�سه  املزبور  الزوج  من 
بتاريخ  و�سّطر  ذلك  جرى  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  بركات  علي  بن  وعا�سور  املزبور 

اأواخر �سهر �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، املزبورون، ح�سني القطقط، مو�سى بن 

ح�سني، احلاّج �ساهني الرتجمان، ال�سيخ يا�سني، كاتبه. 
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�صاء ح�سة 
من غرا�ص 

باأر�ص 
ال�صاراة

ختام �سوال �سنة 
 /27 1082 هـ/ 

1672م  /2

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعّيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعّيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء  النرّيِة  الطريقِة  وحمفِل  الغّراِء  املطّهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص  وحتّرَر 
مبحرو�سِة القد�ِص ال�صيِف واملعبِد العليِّ امُلنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا 
ِق قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ ومولنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
نظرِيِه دامْت ف�ساِئُلُه ومعاليه، ا�سرتى ال�سيخ يا�سني ابن املرحوم طه جعوان 
مباله لنف�سه دون غريه من كل واحد من ح�سني ابن اإبراهيم القطقط ومن ولده 
ِعّية  مو�سى فباعاه ما هو لهما وُملكهما وحتت ت�صفهما وحيازتهما ال�صَّ
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ِعّي مبوجب حجة �صعّية �سابقة التاريخ على  ومنتقل اإليهما بالبتياع ال�صَّ
تاريخه اأْدَناه ويدهما وا�سعة على ذلك بحق �سحيح �صعّي اإىل حني �سدور 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها الُثلثان �ستة ع�ص قرياطًا من  هذا البيع وذلك جميع احُل�سَّ
القد�ص  بظاهر  الكائن  بالَكْرم  اأ�سوله  القائم  الغرا�ص  جميع  من  كامل  ل  اأ�سْ
ال�صيف باأرا�سي ال�صارة املعروف قدميًا بَكْرم الطزيز �صكة طه بن برغوث 
الِقْبَلة  من  اأربع،  وحدود  وُجدر  وطرق  حقوق  على  امُل�ْسَتِمل  الباقي  بحق 
ال�سالك  الطريق  القاطع و�سماًل  َكْرم  اأولد خليل امل�سابني و�صقًا  بيد  َكْرم 
واللواحق  والتوابع  احلدود  وكافة  احلقوق  بجميع  ال�سالكة  الطرقات  وغربًا 
بثمن  �صعًا  لذلك  الواجبة  احلقوق  من  عنه  وخارج  فيه  داخل  حق  وبكل 
عددّية  غر�سًا  ع�ص  اأحد  لها  لأ�سْ حفظًا  ن�سفها  غر�سًا  وع�صون  اثنان  قدره 
يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنُا حاًل مقبو�سًا بيد البائعني 
املزبور  ح�سني  باعه  فالذي  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافها  املزبورين 
ة امل�سرتي املرقوم  ثمانية قراريط قابل من الثمن اأحد ع�ص غر�سًا وُبرَِّئْت ِذمَّ
ِعّي براءة  ِعّية بالطريق ال�صَّ من الثمن املزبور ومن كل جزٍء منه الرباءة ال�صَّ
قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيع الباّت بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي وقبول 
مرعّي وت�سلُّم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية الّتامة واملعرفة العامة 
ِعّية والتفّرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف ذلك  واملعاقدة ال�صَّ
كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا  �صعًا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه  وتبعة  درك  من 
ُثُبْوتًا  اأَْعاله  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت 

ًا بتاريخ ختام �سهر �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ِعيَّ �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ حممد  البحري،  النبي  ال�سيخ مو�سى، احلاّج �ساهني، احلاّج عبد  علي، 

بن عبد الرزاق، احلاّج مو�سى املبّي�ص، كاتبه. 
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دفرت �سبط 
مرتوكات

ختام �سفر �سنة 
 /6 1082 هـ/ 

1671م  /7

اإبراهيم  بنِت  �سفّيَة  املرحومِة  مرتوكاِت  وتخمنَي  �سبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
ِعيُّ يف زوِجها كرمي  امُلَتَوّفيِة مبدينة القد�ص ال�صيف واملنح�ِص اإرُثها ال�صَّ
وذلك مبعرفِة  القد�ص،  مدينة  يو�سف عن  الغايِب  ولدها  العال، ويف  عبد  بن 
ًا عن اإبراهيم الغائب  ِعيَّ الزوِج املزبوِر الأ�سيِل عن نف�ِسِه واملن�سوِب وكياًل �َصْ
. �سدر ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا افتخار  ِعيِّ املزبور من ِقبل احلاكِم ال�صَّ
ِعّي الق�ّسام املوىل  العلماء واملدّر�سني �ُساللة املوايل املعظمني احلاكمن ال�صَّ
ه الكرمي عليه دامت نعم اهلل عليه حيا�سة ف�سة 15، عف�ص ف�سة  ع َخطُّ امُلَوقَّ
لبا�ص   ،1 كتان  لبا�ص   ،15 قطن  لبا�ص   ،3 �سامية   )...( حمرا2،  بغدادية   ،5
اإزار   ،10 اأبي�ص  1، �ص�سف  فرا�ص كهنة  15، حلاف ميني كهنة1،  جملوبة 
موؤخر   ،10 قرياط  جملته  الدارالكاملة  جميع  يف  ة  احُل�سَّ جميع   ،10 كهنة 
10، جتهيز وتكفني وطبخ وع�سا  الزوج دروي�ص باعرتافه  الزوجة  �سداق 
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وا�سبوع 10، ر�سم ق�سمة 78، خرج ق�سمة 12. 
15، ح�سة البن  الورثة  للق�سمة على   ،32 بع  الرُّ الزوج املزبور بحق  ح�سة 

بحق الباقي 11. 
ه وخ�ّص اإبراهيم البن املذكور بيده باحل�صة  وقب�ص الزوج املزبور ما خ�سّ

ِعّية  ة يف الدار املزبورة على حكم الفري�سة ال�صَّ واملعاينة وبقيت احُل�سَّ
رْيَراً يف ختام �سفر اخلري ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ِعّي، حَتْ البقاء ال�صَّ

الق�سام  م�سطفى  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة  ُحرِّر 
بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما مبهره املعتاد. 

ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
قني مولنا ال�سيخ  ومعاليه، اأ�ْسَهد عليه كل واحد من فخر املدّر�سني ُزبدة امُلَدقِّ
الو�سي  الع�سيلي  حممد  ال�سيخ  العاملني  العلماء  قدوة  املرحوم  ابن  يو�سف 
املرحوم  ابن  حممد  ال�سيد  ال�سادات  قدوة  املرحوم  ولدي   )...( على  ِعّي  ال�صَّ
ِعّي املطلق عن ِقبل فخر املخدرات ال�سيدة  ال�سيخ طه الع�سيلي والوكليل ال�صَّ
موؤمنة بنت املرحوم ال�سيد جمال وُعمدة املدر�سني خال�سة امُلَحقِّقني مولنا 
ال�سيخ حممد فتح اهلل ابن املرحوم �سيخ ال�سالم ال�سيخ طه الع�سيلي الوكيل 
قدوة  املرحوم  بنت  العني  نور  ال�ست  امل�ستورات  اإكليلة  املطلق عن  ِعّي  ال�صَّ
الأفا�سل املَكْرمني ال�سيخ طه الع�سيلي، وخال�سة الأفا�سل امُلَدقِّقني خال�سة 
امل�سّدرين املدّر�سني العابدين بن املرحوم قدوة املدر�سني ال�سيخ عالء الدين 
ال�سيدة  امل�ستورات  اإكليلة  املخدرات  فخر  ِقبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  الع�سيلي 
را�سية بنت املرحوم ال�سيخ طه املذكور اأنهم وّكلوا واأقاموا مقام موكالتهم 
املزبورات والو�سّي املزبور يف الفراغ عن احلا�سل الكائنة بالوكالة الكائنة 
ان وزين  مب�ص املحرو�سة املعروفة بحا�سل ال�سيخ طه الع�سيلي، فخر الأَقرَّ
اخلالن ح�سني ب�سة ابن املرحوم ال�سيخ حممود )...( ، فخر الأماثل والأَقرَّان 
غر�ص  مائة  قدره  مببلغ  املحرو�سة  مب�ص  الناظر  وهبة  ابن  عثمان  �سيد 
لراأيه موقوفة على  وخم�سون غر�سًا عددية وكالة �سحيحة �صعّية مفو�سة 
ِعّي امل�سار اليه دامت نعم  القبول وثبت الإ�سهادين لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
اثنني  ل�سنة  الأنور  الأول  ربيع  غرة  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  املوىل 

وثمانني واأَْلٍف. 
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
اللُّدي على  الكامل املدعو حامد بن حممد بن خليل  ال�ساب  ادعى  ومعاليه، 
الرجل الكامل املدعو يحيى بن مفلح بن خبي�سة قائاًل يف تقرير دعواه عليه 
اًل وربحًا،  اأن له بذمته مبلغًا قدره مائة غر�ص و�ستة وخم�سون غر�سًا عددية اأ�سْ
ل املال مائة غر�ص وع�صون غر�سًا ومنها �ستة وخم�سون غر�سًا ربح �سنة  اأ�سْ
ة ل�سنة  ون�سف اأولها غّرة رجب ل�سنة ثمانية واأَْلٍف، واآخرها ختام ذي احِلجَّ
اإحدى وثمانني واأَْلٍف، و�سله من ذلك خم�سة غرو�ص وتاأخر له ِقبله مائة غر�ص 
وواحد وخم�سون غر�سًا عددية واأّن املبلغ كان له بذمته و�سّيه ح�سن بن علي 
الّلبدي ورهن على املبلغ املرقوم حتت يد ح�سن املرقوم جميع الدار القائمة 
ال�سالك وفيه  ِقبلة بالطريق  الطور املحدودة  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  البناء بالقد�ص 
الباب و�صقًا و�سماًل بحاكورة حممد بن عبيد وغربًا ق�سمة دار ال�سقا وجميع 
و�ساحتني  ومرتفق  بيتني  على  امُل�ْسَتِملة  املزبورة  باملحّلة  الكائنة  املربعة 
واأحوا�ص و�سهريج ماء ومنافع ومرافق ويحدها ِقبلة حاكورة يو�سف ال�سقا 
و�صقًا الطريق ال�سالك، و�صقًا الطريق ال�سالك وفيه الباب و�سماًل دار احلاّج 
�سالح، وغربًا حاكورة بن عبيد الآيلة اإليه بحجة �صعّية موؤرخة ب�ساد�ص ذي 
باب حطة  ب�سوقية  الدكان  واأَْلٍف، وجميع  و�ستني  ل�سنة ثالث  احلرام  ة  احِلجَّ
الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�صقًا  املغربي  اأولد  بيد  دكان  ِقبلة  ويحدها 
دار وقف احلاّج من�سور بن  الطائرة وغربًا  الدين  بدر  و�سماًل دكان احلاّج 
وت�سليم،  وت�سلم  ًا  ِعيَّ �َصْ رهنا  وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  زبيدة 
اِف  ا�ستلمه )...( لو�سيه املزبور و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل، فاأجاَب بالْعرِتَ
ِعّي امل�سار  ًا واأثبت اعرتافه بذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ بذلك اعرتافًا �َصْ
اإلزام  ًا، طلب املدعي املرقوم  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه ُحكمًا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اليه 
رْيَراً يف اليوم الع�صين  ًا، حَتْ ِعيَّ املدعّي عليه باملبلغ املرقوم بذلك الزامًا �َصْ

من املحرَّم احلرام افتتاح �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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من ال�صة 

الرومية

غّرة ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /7

الق�سايا  حمرِّر  النام  ولة  وُذخر  الإ�سالم  ق�ساة  فخر  و�سّيدنا  مولنا  اأَقرَّ 
اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الأعالِم،  العلماِء  ُعمدُة  بالإحكام  والأحكام 
ُه الكرمُي باأعايل نظريِه دامْت ف�سائُله ومعاليه، حلامِل هذا  ُع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ
ال�سيِخ  امّلْرِعيِّ فخِر الأفا�سِل املَكْرمني  ِعّي وناقِل هذا اخلطاِب  الكتاِب ال�صَّ
خليِل بِن املرحوِم فخِر املدّر�سني ال�سيخ عفيف الدين اخلالدي، �سلطانًا ذهبًا
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من ال�ّصة الرومّية الواردة يف كل �سنة من ق�سطنطينية املحمّية اإىل القد�ص 
الدين  عفيف  ال�سيخ  بنت  �سامية  ال�ست  اأخته  عن  عو�سًا  ال�سنّية  ال�صيف 
ذلك  الآيل  عنها  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاتها  بحكم  املزبور 
اليها مبقت�سى تقرير �صعي موؤرخ يف تا�سع �سفر اخلري ل�سنة اإحدى و�سبعني 
لل�سيخ  النَِّعم عليه  اهلل  اليه خلَّد  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ واأَِذَن مولنا احلاكم  واأَْلٍف، 
خليل املزبور بتناول ال�سلطاين املرقوم يف كل �سنة يف وقته من حمّله، وهو 
يف حملة جماعة باب القطانني اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني 

رْيَراً يف غّرة ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  مقبولني �صعًا، حَتْ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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1671م  /7  /7

ِعيِّ امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى  �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�صَّ
الدِّيِن  م�سكالِت  حاّلِل  امُلَكْرمني،  والق�ساِة  الُعلماِء  افتخاِر  و�سّيِدنا  مولنا 
نظريه  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
حممد  احلاّج  وال�ساحلني  الأتقياء  فخر  عليه  اأ�ْسَهد  ومعاليه،  ف�سائله  دامت 
ال�سوميي  يحيى  احلاّج  ابن  النبي  عبد  احلاّج  عزل  اأنه  احللبي  بكر  اأبو  ابن 
و�سّيًا خمتاراً  به  ن�سّ كان  الذي  وهو  القا�ص  اأحمد  ولده  على  و�سايته  من 
عن  الآن  الغائب  النعاجي  مراد  احلاّج  ابن  م�سطفى  احلاّج  ب  ون�سّ عليه 
مدينة القد�ص و�سّيًا خمتاراً على ولده القا�ص املزبور ل�سبط مال القا�ص 
)...( يف ذلك من بيع و�صاء واأخذ وعطاء  املزبور بعد موت امل�سهد املزبور 
ِعّية العائد نفعها على القا�ص املزبور واأَِذَن له بذلك  و�سائر الت�صفات ال�صَّ
ن�سبًا واإْذَنًا �سحيحني �صعيني موقوفني على قبول احلاّج م�سطفى الغائب 
ِعّي امل�سار اإليه  ِعّي وثبت اإ�سهاده بذلك لدى احلاكم ال�صَّ املزبور الوقف ال�صَّ
اثنني  ل�سنة  الأول  ربيع  رْيَراً يف غرة  حَتْ ًا، ً  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد 

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

138/ح1
تن�سيب 
على ولد 

قا�ص

غرة ربيع 
الأول 1082 

هـ/1671/7/7م

ِعيِّ امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى  �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�صَّ
الدِّيِن  م�سكالِت  حاّلِل  امُلَكْرمني،  والق�ساِة  الُعلماِء  افتخاِر  و�سّيِدنا  مولنا 
ُه الكرمي باأعايل نظريه دامت  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي امُلَوقَّ احلاكِم ال�صَّ
ف�سائله ومعاليه، اأ�ْسَهد عليه فخر ال�ساحلني ال�سيخ حممد ابن املرحوم احلاّج 
ب فخر اأْقرانه وزين خاّلنه احلاّج جنم بلوكبا�سي بن  اأبو بكر اجللبي اأنه ن�سّ
درجة  عن  القا�ص  اأحمد  ولده  على  ًا  ِعيَّ �َصْ ناظراً  اخلليلي   )...( بن  �سالح 
البلوغ بحيث )...(  ل يفعل الو�سّي امُلختار على القا�ص املزبور �سيئًا جزئيًا
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ًا مقبوًل من  ِعيَّ �َصْ اإل مبعرفته ن�سبًا  املزبور  القا�ص  كلّيًا يف م�سالح  ول 
َر  ًا )...(احلاّج حممد املزبور اأّنه بعد موته يَقرَّ ِعيَّ احلاّج جنم املزبور قبوًل �َصْ
الناظر املزبور والو�سّي املختار من مرتوكاته خم�سني غر�سًا عددية عن كل 
غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية وقفًا موؤبداً على م�سالح امل�سجد املعمور 
العلماء واملدر�سني  �سامة وي�سلمها لفخر  اأبو  الكائن بزقاق  بذكر اهلل تعاىل 
ل من  ال�سيخ يحيى بن زكريا لي�سارب فيها اأو ي�سرتي بها عقاراً ومهما حت�سّ
الربح ت�صف يف م�سالح امل�سجد املرقوم ويف حكر بع�ص اأر�سه اجلارية يف 
وقف البيمار�ستان ال�سالحي وقدره يف كل �سنة خم�سة ع�ص قطعة م�صية، 
ون�سب ال�سيخ جمعة بن علي خادم امل�سجد املزبور ناظراً على الوقف املزبور، 
ثم من بعده يكون النظر على الوقف املرقوم لولده اأحمد القا�ص املزبور ثم 
انقرا�ص ذرية  الرتتيب املزبور وبعد  لولد ولد ولده على  ثم  لولده  من بعده 
الناظر املزبور يكون ناظراً عليه كل من كان مت�سفًا بالّدين وال�سالح من 
اأهايل القد�ص ال�صيف كائنًا من كان وقفًا موؤبداً اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن 
رْيَراً يف غرة ربيع  عليها وهو خري الوارثني، و�سّية �صعية مقبولة �صعًا حَتْ

الأول الأنور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ خليل  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  ال�سيخ علي،  الديري، 

الديري، ال�سيخ اأبو ال�سعود الدجاين، كاتبه. 
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ح2

ح�سور 
واأخبار عن 

مرتوكات

ختام �سفر 1082 
هـ/ 6/ 7/ 

1671م

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله،  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
احلاكم  ملولنا  وذكر  ال�سيداوي  حممد  بن  �سعبان  املدعو  الكامل  الرجل 
جميع  حممد  بنت  رحمة  والدته  عن  املخلَّف  من  اأن  اليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ
علو  على  امُل�ْسَتِملة  ُحطة  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار 
و�سفل، فالعلو منها ي�ستمل على ثالثة بيوت باب �صقي يظهر منه اإىل �ساحة 
�سماوية ومطبخ ومرتقف واإيوان و�ساحة �سماوية، وال�سفلي منها ي�ستمل على 
ثالثة بيوت واإيوان ومطبخ ومرتفق و�سهريج معد جلمع ماء ال�ستية وجميع 
الدكان الكائنة �سفلها املحدودة ذلك قبلة بالطريق ال�سالك و�صقًا بدار وقف 
�سيدي عالء الدين الب�سري و�سماًل بدار احلجار وغربًا بالدرب ال�سالك وفيه 
الباب بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره واأن والدته ماتت وانح�ص اإرثها 
ِعّي فيه ويف زوجها اأحمد بن عزام امل�صي ويف بنتها منى انح�ساراً  ال�صَّ
ِعّي امل�سار اإليه اأن ي�صف ما يخ�ص كل  ًا وطلب من مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ِعّي امل�سار اليه  ِعّي )...( اهلل تعاىل احلاكم ال�صَّ واحد من الوّراث بالطريق ال�صَّ
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رقم �س/
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)...( اأن الذي ي�ستحقه الزوج اأحمد املزبور بحق الرُّبع من كل من الدار والدكان 
�ستة قراريط والذي ت�ستحقه منى من كل من الدار والدكان �ستة قراريط واأن 
اإثنا  الن�سف  والدكان  الدار  املزبور من كل من  البن  �سعبان  ي�ستحقه  الذي 
ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  ِعّي  ال�صَّ ال�ستحقاق  والدكان  الدار  من  كل  يف  قرياطًا  ع�ص 
املزبور  �سفيان  اأمالك  من  ُملكًا  الدكان  ون�سف  الدار  ون�سف   )...( ذلك   )...(
حقوقهم  يف  احلقوق  وذوي  اأمالكهم  يف  النا�ص  ت�صُّف  ذلك  يف  يت�صف 

رْيَراً يف ختام �سفر �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ِعّية، حَتْ ال�سريورة ال�صَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه.
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ح3

حما�سبة 
�صعّية

اأواخر �سفر 1082 
هـ/ 6/ 7/ 

1671م

حما�سبة �صعّية اأ�سدرها من نف�سه احلاّج فتح الدين ابن م�سطفى �سحيمان 
على  املوقوف  باحلريري  ال�سهري  الغر�سي  خليل  وقف  على  ِعّي  ال�صَّ الناظر 
ابنته اأني�ص واأولدها مبعرفة وح�سور كل واحد من احلاّج عو�ص ابن �ساهني 
على  املزبور  بالوقف  امل�ستحقني  من  وهما  �سحيمان  ابن  الدين  وكرمي 
اإحدى  �سنة  مدة  ودكاناته  املزبور  الوقف  دفرت  اأجرة  من  الناظر  قب�سه  ما 
وثمانني واأَْلٍف وعلى ما �صفه يف عمارته ِبَقْب�ص )...( ولوازمه وتوزيع ما 
يبقى بعد ذلك على م�ستحقي الوقف املزبور �سدر ذلك لدى قدوة املدّر�سني 
ه الكرمي عليه  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ الكرام �ُساللة املوايل العظام احلاكم ال�صَّ

دامت نعم الباري عليه. 
ل من اأجرة دفرت الوقف ودكاناته عن مدة �سنة 1081هـ/ من  بيان املح�سّ
اأجرة دكان عينو�سي 105، اأجرة دكان يهودي 60، اأجرة الدار الكبرية 270، 
ال�سغرية  الدكان  اأجرة   ،360 املع�صة  اأجرة   ،60 �سهرين  مدة  الفرن  اأجرة 
َحلَّة اليهود 180، اأجرة الدار  30، اأجرة املحم�ص 360، اأجرة الدار الكائنة مِبَ

الكائنة )...( 180، املجموع: 1605 م�صي. 
الدين  وكرمي  عو�ص  مبعرفة  وغريها  العمارة  يف  الناظر  م�سارف  بيان 

املذكورين بذكره وم�سدقيها. 
 )...( قنطار 150، )...( وخو�ص 50، معلمني وف�سول مدة اأربعة اأيام 120، 
ق�صمل 113، مرّمة الطبقتني يومني 60، اأجرة خ�سب ويهودي 16، خ�سب 
وخ�سب  الغرف  عمارة   ،140 و�سقالة  معلمني  اأي�سًا   ،48 �سيد  وثمن  �سقالة 
190، دقاقات  �سيد وم�سامري ولوازم  الدار وثمن  اأي�سًا عمارة   ،45 اليوان 
مبعرفتها  الوقف  لوازم  يف  الناظر  �صفها  لزمة  م�سارف   ،10 ق�صمل 

 ،1157 15، املجموع،  45، خرج حما�سبة  160، حم�سول حما�سب 
توزيعها على م�ستحقيها: 

اأحمد  العني بنت  ة نور  972، ح�سّ ا�سماعيل وفخري  واإخوانه  ة عو�ص  ح�سّ
جورجي 972. 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

خليل  بنت  عفيفة   ،24 واأخويه  طبقة  الرحمن  عبد  اأ�سهم:  ع�صة  على   243
ة كرمي �سحيمان واولده 74،  طبقة 24، اأحمد بن ا�سماعيل واأخته 48، ح�سّ
ورا�سية  اآمنة   ،24 اآمنة  واأخته  الدين  فتح  حاج   ،24 اإبراهيم  بنت  �سلطانة 
وقب�ص  واأخويه  ه  خ�سّ ما  املذكور  عو�ص  احلاّج  وقب�ص   .24 �سمية  بنتي 
وقب�ص  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافها  واأولده  ّخ�سه  ما  كرمي  احلاّج 
ِعّي عن ِقبل والدته نور العني بنت اأحمد جوربجي ما  عبيد ابن الوكيل ال�صَّ
اأّنه  اأي�سًا  اإقراُره  يف  وزاد  ِعّي،  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه  والدته  خ�ّص 
قب�ص من الناظر ايفاء املذكور ما خ�ّص والدته املذكورة يف العام ال�سابق 
ًا وقب�ص فخر الدين ابن نعمة ما خ�ّص زوجته موكلته باعرتافه  ِعيَّ اإقراراً �َصْ
وثمانني  اثنني  ل�سنة  املظفر  �سفر  اأواخر  يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ اعرتافًا  بذلك 
اأحمد بن م�سطفى  �سبحانه وتعاىل  اإليه  الفقري  العبد  واأَْلٍف. حو�سب مبعرفة 

املحا�سب بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنهما مبهره املعتاد. 
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ح1

حما�سبة 
على 

متح�سالت 
وقف

24 �سفر �سنة 
 /1 1082 هـ/ 

1671م  /7

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، مّلا حتا�سب فخر الفا�سلني احلاّج اأبو زيان بن حممد �سيخ ال�سادة 
اأوقافهم مبوجب ت�سكات  ِعّي على  ال�صَّ ال�صيف والناظر  املغاربة بالقد�ص 
�صعّية على ما قب�سه من حم�سالت الوقف من غّلة قرية عني كارم اجلارية 
املزبور  الوقف  م�سقفات  اأجرة  ومن  اأَ�ْسَجارها  وعداد  املزبور  الوقف  يف 
اأولها غرَّة حمرَّم احلرام ل�سنة  الكائنة بالقد�ص ال�صيف يف مدة �سنة كاملة 
اإحدى وثمانني واأَْلٍف واآخرها ختامها وعلى ما �صفه يف املدة املزبورة من 
ودارين وطعامني  وفرنه  املزبور وطاحونته  الوقف  دور  وترميم يف  تعمري 
ذلك  وغري  وعلوفات  لزاويتهم  وم�سارف  مغاربة  مماليك  وجتهيز  العيدين 
مبعرفة ال�سيخ علي القلق�سندي كاتب الوقف املزبور وب�سبط قلمه وبح�سور 
اأ�سماوؤهم  م�سّطرة  املزبور  بالوقف  امل�ستحقني  املغاربة  ال�سادة  جماعته 
بدفرت املحا�سبة املوؤرخ يف يوم تاريخه اأْدَناه فكان ُجملة مقبو�سات الناظر 
املزبور يف املدة املزبورة �سبعة اآلف و�سبعمائة و�ستة ع�ص قطعة م�صية 
قطعة  وع�صون  واثنان  قطعة  اآلف  ت�سعة  املزبورة  املدة  يف  �صفه  وما 
قطعة  وثالثني  قطعة  األف  املزبور  الوقف  جهة  على  الباقي  فكان  م�صية 
اأي�سًا يف  اأَْعاله و�صف  و�ست قطع م�صية كل ذلك مبوجب الدفرت املزبور 
وناظر  الوقف  وكاتب  والر�سول  والأمني  والكاتب  وخرجها  املحا�سبة  ر�سم 
النّظار مائتا قطعة وثالثني قطعة م�صية على اأ�سا�ص جهة الوقف املزبور 
�سفر  من  ع�صين  رابع  يف  رْيَراً  حَتْ ِعّي  ال�صَّ الت�سادق  ذلك  على  وت�سادقوا 

اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 
كاتبه. 
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تن�سيب 
و�سي

21 �سفر �سنة 
 /28 1082 هـ/ 

1671م  /6

�ُساللة  الأعالم  العلماء  ُعمدة  الكرام  املدّر�سني  فخر  و�سّيدنا  مولنا  ب  ن�سَّ
الق�ّسام  م�سطفى  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الفخام  املوايل 
امّلْرِعّي  الكتاب  هذا  حلامل  اأَْعاله،  دام  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
وناقل هذا ال�سك اخلطاب حجة الأئمة الكرام ُعهدة ال�ساحلني الفخام ال�سيخ 
على  ًا  ِعيَّ �َصْ و�سّيًا  اأحمد  ال�سيخ  ال�ساحلني  ُقدوة  املرحوم  بن  ال�سالم  عبد 
ى �سابقًا على  حممد وم�سطفى ال�سغريين يتيمّي احلاّج علي الطالحي امُلَتَوفَّ
)...( ما فيه  اإليهما من ِقبل والدهما  ِعّي  ال�صَّ ه الإرث  تاريخه ب�سبط ما جرَّ
من احلظ وامل�سلحة العائد نفعها على القا�ص من املزبورة وعنّي له مولنا 
ِعّي الق�ّسام امل�سار اليه نظري خدمته الو�ساية يف كل يوم قطعة  احلاكم ال�صَّ
ل، واأَِذَن له مببا�صة الو�ساية  م�صية من مرابحة مال القا�صين ل من اأ�سْ
له  اأ�سْ من  ل  القا�صين  مال  ربح  من  امُلّعنيَّ  معلومها  وِبَقْب�ص  املزبورة 
وبال�ستنابة عند احلاّجة وبالرجوع على ربح مال القا�صين ن�سيبًا واإْذَنًا 
رْيَراً يف حادي ع�صين �سفر املظفر  حَتْ �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا 

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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دعوىح2

اأواخر �سفر �سنة 
 /6 1082 هـ/ 

1671م  /7

التغيرِي والتحريِف  العاري عن  امُلنيِف  الدرِّ  ال�صيِف وحمفِل  ال�صِع  مبجل�ِص 
العلماِء  قدوِة  ومولنا  �سّيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  ال�صيِف  القد�ِص  مبدينِة 
ِعّي  العاملني ُزبدِة الف�سالِء املوّقريِن ُعمدِة الق�ساِة املعتربيِن، احلاكم ال�صَّ
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
والدها  بها  وعّرف  حممد  بنت  موؤمنة  احُلْرَمة  ادعت  ومعاليه،  ف�سائله 
ًا على كل واحد من خليل ابن  ِعيَّ ا�سماعيل و�سمعون ولدا اإبراهيم تعريفًا �َصْ
ِعّي على ولده  احلاّج اأحمد بن حمدان وعمر بي �ساهني الزعيم وهو الويّل ال�صَّ
الزعيم  اإبراهيم  بنت  عفيفة  زوجته  من  رزقه  الذي  القا�ص  ال�سغري  بكري 
ِعّي قائلة يف تقرير دعواها عليهما اأّن  �سابقًا احلا�صين معها باملجل�ص ال�صَّ
بنتها عفيفة التي رزقها من زوجها اإبراهيم الزعيم املزبور مّلكتها جميع ما 
ِعّية وهو جميع ما يف  هو لها وجاٍر يف ُملكها وحتت ت�صفها وحيازتها ال�صَّ
بيتها �سكنها مع والدتها املزبورة وجميع �سندوقها مبا فيه يف �سهر رم�سان 
ول�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف حال حياتها قبل وفاتها وهي يف حال �سحتها 
و�سالمتها و�سّلمت ذلك لها فت�سلمت منها ذلك كله يف التاريخ املزبور واإن 

املدعى عليها يعار�سانها يف ذلك كله بغري طريق �صعّي و�ساألت ب�سوؤالها 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

عن ذلك ف�سئال، فاأجاَبا باأنها يعار�سانها يف ذلك كله لكون ابن عفيفة فلي�ص 
به  �ّصح  �صعّي  �سحيح  تليك  هو  ذلك  ب�سبب  معار�سة  املدعية  مع  لهما 
العلماء الأعالم والأئمة العظام من ال�سادة احلنفية يف كتبهم املعتربة ومن 
جملتها �ساحب كتاب امللتقى حيث قال يف كتاب )...( ما لفظة لو قال جميع 
ما )...( وما ملكته )...( و�ّصح به غريه من اأئمة احلنفية يف كتبهم ر�سوان 
للمدعية  التعّر�ص  من  ومنعهما  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  اأجمعني  عليهم  تعاىل  اهلل 
ًا املرقومة  ِعيَّ ًا مقبوًل �َصْ ِعيَّ املزبورة ب�سبب ذلك بغري وجه �صعّي منعًا �َصْ
بكري  ولدها  املذكور ويف  زوجها خليل  ِعّي يف  ال�صَّ اإرثها  وانح�ص  ماتت 
القا�ص املزبور وبقية وّراثها واأن خليل املزبور ي�ستحق من مرياثها الرُّبع 
ِعّي فاأح�صت كل  مع اأولده من ذلك كّله واأن تثبت ما تدعيه بالطريق ال�صَّ
الدين من  ال�سيخ �صف  ابن  الدين  ال�سيخ حميي  ال�ساحلني  واحد من فخري 
و�سهدا  اأولد اجلامو�ص  ال�سيخ حممد من  ابن  وال�سيخ حجازي  ال�ساهد  اأولد 
بعد اأن ا�ست�سهدا اأن احُلْرَمة عفيفة بنت اإبراهيم الزعيم التي كانت زوجُا خلليل 
املرقوم ملا كانت يف حال �سحتها قبل وفاتها يف �سهر رم�سان ل�سنة اإحدى 
ُملكها وحيازتها  واأَْلٍف ملَّكت والدتها موؤمنة ما هو لها وجاٍر يف  وثمانني 
ِعّية جميع بيتها �سكنها مع والدتها وجميع �سندوقها مبا فيه و�سّلمت  ال�صَّ
�سهادة  ومعاينتها  بح�صتها  منها  ذلك  فت�سلمت  املزبورة  لوالدتها  ذلك 
دا�سعًا  �سهادتهما  يف  يبديا  فلم  عليهما  املدعي  بوجه  �صعّية  �سحيحة 
ًا، ومّلا ثبت ذلك وما  ِعيَّ ًا فقبلت �سهادتهما بذلك قبوًل �َصْ ِعيَّ ول مطعنًا �َصْ
ِعّي امل�سار اليه اأَْعاله ُثُبْوتًا  ِعّية لدى مولنا احلاكم ال�صَّ قامت به البّينة ال�صَّ
ًا عّرف املدعي عليهما حيث ثبت تليك  ِعيَّ ًا وحكمًا مبوجبه ُحكمًا �َصْ ِعيَّ �َصْ
عفيفة املزبورة لوالدتها املرقومة جميع ما يف بيتها �سكنها و�سندوقها مبا 
فيه وعلى ما هو الواقع �سّطر وُرِقم وحرِّر بتاريخ اأواخر �سهر �سفر اخلري من 

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مولنا ال�سيخ زكريا الديري، مولنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، مولنا 
ال�سيخ فتح اهلل الديري، مولنا ال�سيخ علي الدّقاق، مولنا ال�سيخ علي الثوري، 
مولنا ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل الديري، احلاّج �ساهني الرتجمان، 

حممد جلبي، كاتبه. 
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اأمينة  القادر مبخطوبته  الكرمي بن مو�سى بن عبد  املدعو عبد  الرجل  تزّوج 
ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  الكاملة  املراأة  الق�سماين  علي  احلاّج  بنت 
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سداقًا ُجملته ثمانية ع�ص غر�سًا عددية احلال لها من ذلك 
ع�صة غرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف
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ِعّي الباقي بعد احلال وقدره ثمانية غرو�ص موؤجلة لها اإىل الفراق مبوت  ال�صَّ
ًا، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها )...(  ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجياًل �َصْ
العرتاف  ويف  ذلك  يف  عنها  وكالته  والثابت  عنها  بالوكالة  اهلل  عبد  بن 
ِبَقْب�ص ُمعّجل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج مو�سى ابن اأحمد 
ًا زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ غازي واأحمد بن م�سطفى النجار العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ
ل�سنة  الأول  ربيع  ثالث  رْيَراً يف  حَتْ لنف�سه  املزبور  الزوج  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، كاتبه. 
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لدى مولنا اأحمد اأَفْندي بن حممد، تزّوج الرجُل املدعو علي بن عالء الدين 
ِعّيِة،  حّبو�ص مبخطوبِته احُلْرَمِة زمانَة بنِت خداوردي اخلاليِة عن املوانِع ال�صَّ
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته ثمانية غرو�ص احلال لها من ذلك خم�سة غرو�ص 
ِعّي وعّرف بها كل واحد من  مقبو�سة بيدها باعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ
ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  بها  والعارفني  ال�سيداوي  وحممد  اأحمد  بن  علي  بن  خليل 
زّوجت  الأجلني،  اأَقرَّب  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  غرو�ص  ثالثة  وقدره  والباقي 
ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  زواجًا  و�سفاهًا  وجاهًا  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  نف�سها 
من  الرابع  اليوم  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبوًل 

�سهر ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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الأماثِل  فخُر  ج  تزوَّ بقاُه،  داَم  حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  لدى 
ال�ساحب  ابن  علي  اخلواجِة  التجاِر،  فخِر  اإبراهيم  اخلواجَة  والأعياِن 
ال�ساحب  الدين  فخر  اخلواجه  بنت  األفّية  ال�ست  املخدرات  فخر  مبخطوبته 
ِعّية اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه  البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�صَّ
وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه �سّيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سّلم، �سداقًا ُجملته 
مائة غر�ص عددّية احلال لها من ذلك اأربعون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف 
ِعّي والباقي بعد احلال �ستون غر�سًا  ال�صَّ الآتي ذكره فيه العرتاف  وكيلها 
على  بذلك  منه  جها  زوَّ بائن،  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  موؤجلة 
ذلك كذلك والدها املزبور بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك، ويف 
العرتاف ِبَقْب�ص ُمقّدم ال�سداق ب�سهادة كل واحد من احلاّج خليل بن احلاّج 
تعريفًا  بها  العارفني  الرومّي  حممد  بن  �سالح  واخلواجة  ُقميع  ا�سماعيل 

رْيَراً ًا، حَتْ ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ ِعيَّ ًا زواجًا �َصْ ِعيَّ �َصْ
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يف ثالث ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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ُعهدة  الأفا�سٍل  فخُر  َج  تزوَّ بقاه،  داَم  اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  لدى 
ال�ساحلني ال�سيخ حممد ابن احلاّج �سالح احلّوا�ص مبخطوبته عائدة خاتون 
اأ�سدقها على  ِعّية،  بنت �سالح عتبة املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم، �سداقًا جملته ثالثون غر�سًا عددية احلال لها من ذلك ع�صون غر�سًا 
ِعّي  عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
الفراق مبوت  اإىل  لها عليه  بعد احلال وقدره ع�صة غرو�ص موؤجلة  والباقي 
جها منه بذلك على ذلك اأخوها �سقيقها �سعبان بن �سالح  اأو طالق بائن، زوَّ
ال�سداق  ُمعّجل  ِبَقْب�ص  العرتاف  الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف  املزبور 
العالمة ودروي�ص بن قحافة  ِعّي ب�سهادة كل واحد من احلاّج زكي بن  ال�صَّ
ًا مقبوًل من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا، زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ العارفني بها تعريفًا �َصْ
رْيَراً يف ثالث ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه قبوًل �َصْ

�سهود: ال�سيخ اأبو الفتح، املزبورون، كاتبه. 
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الف�سالء  فخر  ج  تزوَّ بقاه،  دام  حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى 
الكاملني ُعهدة الأتقياء املعتربين ال�سيخ ح�سن ابن املرحوم ال�سيخ ا�سماعيل 
الزيلعي مبخطوبته قد�سّية خاتون بنت نا�ص النابل�سي املراأة الكاملة اخلالية 
توفيقه  وُح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن 
غر�سًا  ع�ص  خم�سة  ُجملته  �سداقًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبّيه  و�سّنة 
وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  ع�صة  ذلك  من  لها  احلال  عددية 
ِعّي والباقي بعد احلال وقدره خم�سة غرو�ص  الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
ِعّي زّوجها منه  موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيل ال�صَّ
قني مولنا ال�سيخ كمال الدين  بذلك على ذلك كذلك وكيلها فخر الف�سالء امُلَدقِّ
بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  ال�سيخ حممد  امل�سلمني  اأئمة  قدوة  املرحوم  ابن 
اأبي الّلطف الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص ُمقّدم ال�سداق 
ب�سهادة كل واحد من فخر الف�سالء امُلَحقِّقني ال�سيخ علد اللطيف ابن املرحوم 
ال�سيخ خليل الّلطفي وال�سيخ اأحمد ابن اأبي الن�ص غ�سّية العارفني بها ُثُبْوتًا 

رْيَراً يف ثالث ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، كاتبه. 
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
احلاّج  املرحوم  ابنة  خاتون  فاطمة  امل�ستورات  فخر  ادعت  مّلا  ومعاليه، 
اأحمد مع من جاز تعريفه بها  حممود الدّقاق وعّرف بها خاإلها �سالح ابن 
ِعّي عليها احلاّج ا�سماعيل ابن  ًا على اأخيها الو�سّي ال�صَّ ِعيَّ �صعًا تعريفًا �َصْ
احلاّج حممود املزبور وقالت اأنها بلغت ر�سدها وهي يف �سن حمتملة �صعًا 
ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساأت  عليها  حما�سبته  لدفرت  لها  امُلّعنيَّ  مبالها  وطالبته 
ِعّية  ال�صَّ الو�ساية  بطريقة  مالها  يده على  بو�سع  اِف  بالْعرِتَ اأجاب  و�سئل، 
واأنكر اأنها بلغت ر�سدها وطلب منها بينة ت�سهد لها بذلك، اأح�صت كل واحد 
من احلاّج م�سلح ابن احلاّج فتح الدين واحلاّج فخر الدين ابن احلاّج يون�ص 
ر�سدها  بلغت  املزبورة  فاطمة  باأن  ِعّي  ال�صَّ ال�ست�سهاد  فيه  و�سهدا  الدّقاق 
وهي �ساحلة لدينها ودنياها �سهادة �سحيحة �صعّية بوجه احلاّج ا�سماعيل 
ًا قبلت �سهادتهما بذلك  ِعيَّ و�سّيها املزبور فلم تبد يف �سهادتهما موافقًا �َصْ
احلاكم  مولنا  لدى  ِعّية  ال�صَّ البّينة  به  قامت  ما  ثبت  ومّلا  ًا،  ِعيَّ �َصْ قبوًل 
اأنه  حيث  املزبور  ا�سماعيل  احلاّج  عرف  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
لها تعريفًا  ثبت ر�سدها وبلوغها وهي يف �سن يحتمله �صعًا فيلزمه دفعه 
رْيَراً يف ثالث ربيع الأول الأغّر الأنور من �سهور �سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ح�سورح1

4 ربيع الأول 
 /10 1082 هـ/ 

1671م  /7

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
احلاّج  )...( من  �سيدي يحيى  ولدي  يو�سف وحممود  واحٍد من  ومعاليه، كل 
وحممود  وعلي  الرومّي  خ�ص  وال�ستاذ  ال�سفدي،  حممد  بن  و�سعبان  اأحمد 
ولدي جري وعمر بيك واأبي بكر ولدي احلاّج اأ�سد وعليان وال�سيخ علي )...( 
النبي بن بقي�سة وعو�ص بن كرمي وخليل  وال�ستاذ حممد وح�سني بن عبد 
احلموي وال�ستاذ رجب بن يعقوب ابن احللبي و�سالمة ولد جري�ص ومرزا ولد 
ال�صيف  البوابجية بالقد�ص  اأدريه وهما من جماعة  �صكي�ص وقّرة لوز ولد 
ِعّي امل�سار اإليه اأن الرجل الكامل املدعو بال�ستاذ  وذكروا ملولنا احلاكم ال�صَّ



347عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعّي ماهر يف  حممد بن املرحوم ال�ستاذ رجب احلا�ص معهم باملجل�ص ال�صَّ
�سيخًا ومتكلمًا  باأن يكون  اختاروه  واأنهم  الإتقان  �سنعتهم ومتقنها غاية 
عليهم لكونه اختياراً وعارفًا ب�سنعتهم وقوانينها وما هو متعارف فيها واأن 
يف ن�سبه لهم حظًا وم�سلحة واأنهم منه را�سون وله قابلون باأن يكون �سيخًا 
ِعّي امل�سار اإليه اأن ين�سبه �سيخًا عليهم  عليهم وطلبوا من مولنا احلاكم ال�صَّ
احلاكم  مولنا  تعاىل  اهلل  ا�ستخار   )...( البحري  النبي  عبد  احلاّج  بح�سور 
ومتكلمًا  �سيخًا  املرقوم  حممد  ال�ستاذ  ب  ون�سّ  )...( اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
عليهم لي�ساوي بينهم يف �سعتهم وينظر يف اأمورهم واأحواإلهم ويعمل بينهم 
له  واأَِذَن  بينهم  القدمية  العادة  به  بينهم على ما جرت  على ماهو متعارف 
مولنا احلاكم امل�سار اإليه دامت نعم املوىل عليه بتعاطي ذلك ن�سبًا واإْذَنًا 
رْيَراً يف رابع ربيع الأول ل�سنة اثنني  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: زكريا اأَفْندي الديري، نور الدين اأَفْندي ال�سافعي، حممد فتح اهلل اأَفْندي 
ال�سافعي،  الفتح  اأبو  ال�سيخ  الثوري،  ال�سيخ علي  الدقاق،  اأَفْندي  الديري، علي 
خليل  جلبي،  حممد  الرتجمان،  جلبي  حممد  الرجائي،  ال�سعود  اأبو  ال�سيخ 

اخلالدي، كاتبه. 
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ح2

حما�سبة 
�صعّية

اأوا�سط �سفر �سنة 
 /22 1082 هـ/ 

1671م  /6

ابُن  طه  ال�سيُخ  ال�ساحلنَي  فخُر  نف�ِسِه  عن  اأ�سدرها  �صعّيٌة  حما�سبٌة  هذه 
ِعّي على بنتيه كيميا ومَكْرمة القا�صتني  اخلواجه حممد الدّقاق الو�سّي ال�صَّ
عن درجة البلوغ على ما قب�سه لهما من اأرباح مالهما وعلى ما�صفه يف 
واجب نفقتهما وك�سوتهما يف �سنة كاملة اأولها غّرة حمّرم احلرام �سنة اإحدى 
الَعاِل  و�سيدنا  مولنا  لدى  كله  ذلك  واآخرها ختامها، �سدر  واأَْلٍف  وثمانني 
املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  م�سكالت  حاّلل  املدّر�سني  افتخار  امُلَحقِّق 

ه الكرمي عليه دامت نعم املوىل عليه.  الوا�سح َخطُّ
حمّرم  �سهر  اأوائل  يف  املوؤرخة  الدفرت  مبوجب  املزبورين  القا�صين  اأ�سول 

�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف )180( . 
اًل وربحًا 216، طرح من ذلك نفقة وك�سوة  ربح يف املدة املزبورة 36، اأ�سْ
 ،1 حما�سبة  خرج   ،2 حما�سبة  ر�سم   ،48 املدة  يف  املزبورتني  لليتيمتني 

ر�سّيلة لتح�سيل مال اليتيمتني 15، املجموع 152. 
حتت يد الو�سي لليتيمتني املزبورتني 165. 

ُحرِّر مبعرفة العبد الفقري اإليه �سبحانه اأحمد بن م�سطفى املحا�سب بالقد�ص 
�سنة  اخلري  �سفر  �سهر  اأوا�سط  يف  رْيَراً  حَتْ املعتاد،  مبهره  عنه  ُعفي  ال�صيف 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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زواجح3

4 ربيع الأول �سنة 
 /10 1082 هـ/ 

1671م  /7

بن  الدين  ف�سل  املدعو  الرجل  تّزوج  بقاوؤه،  داَم  اأَفْندي  اأحمد  مولنا  لدى 
عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  اخلليل  اأحمد  بنت  فاطمة  مبخطوبِته  اجلاوي�ص 
ِعّيِة اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة  املواِنِع ال�صَّ
نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته خم�سة وع�صون غر�سًا عددية 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  عددية  غر�سًا  ع�ص  خم�سة  ذلك  من  لها  احلال 
اإىل  لها عليه  بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة  والباقي  الآتي ذكره،  وكيلها 
ذلك  على  بذلك  منه  زّوجها  ِعّي،  ال�صَّ التاأجيل  بائن  طالق  اأو  مبوت  الفراق 
فخر العلماء ال�سيخ �سم�ص الدين بن حممود الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف 
بن  اهلل  عبد  واحد من  ب�سهادة كل  املزبور  ال�سداق  ُمعّجل  ِبَقْب�ص  العرتاف 
اأحمد واحلاّج حممد بن علي مرت�سى العارفني بها بتعريف بدران بن احلاّج 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ ي�ص املزبور تعريفًا �َصْ
رْيَراً يف رابع ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه مقبوًل �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد ال�سافعي، كاتبه.
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زواجح4

10 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /16

وزين خاّلِنه م�سلح  اأْقراِنه  فخُر  تزّوَج  بقاوؤه،  دام  اأَفْندي  اأحمد  لدى مولنا 
حامدة  مبخطوبِتِه  �سليمان  بن  الدين  يحيى  احلاّج  التقياِء  فخِر  ابن  ب�سه 
ِعّيِة اأ�سدقها على  ال�صَّ بنِت �سليمان النّجاِر البكِر البالِغ اخلاليِة عن املوانع ِ
بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
�سداقًا ُجملته مائة غر�ص عددية احلال لها من ذلك �ستون غر�سًا مقبو�سة 
والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  ولدها  باعرتاف  بيدها 
بعد احلال وقدره اأربعون غر�سًا عددية موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو 
ًا، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور  ِعيَّ طالق بائن تاأجياًل �َصْ
ُمعّجل  ِبَقْب�ص  العرتاف  ويف  ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  عنها  بالوكالة 
بن  ب�سة  عو�ص  احلاّج  اأْقرانه  فخر  من  واحد  كل  ب�سهادة  املرقوم  ال�سداق 
�ساهني وال�سيد زين الدين بن احلاّج فتح الدين ال�سوا العارفني بها بتعريف 
ًا  ِعيَّ ابن عمها وخاإلها احلاّج �سم�ص الدين بن حممد بن اأبي اجلود تعريفًا �َصْ

ًا ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ِعيَّ زواجًا �سحيحًا �َصْ
�سهود: ال�سيخ مو�سى، املزبورون، كاتبه. 
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ح1

ترتب 
لأيتام

6 ربيع الأول �سنة 
 /12 1082 هـ/ 

1671م  /7

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه، مّلا كان مرتتبًا لأيتام املرحوم ا�سماعيل بن اأبي ال�سعادات وهم



349عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ة احلاّج خليل ابن ابي ال�سعادات  عبد القادر ويو�سف و�سم�سّية القا�صون بِذمَّ
مبلغ وقدره خم�سون غر�سًا ف�سّية عددّية وثمن �سلعة �سبعة غرو�ص ون�سف 
ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  املبلغ  جميع  على  رهن  وكان  عددي  ف�سّية  غر�ص 
القائمة  الدار  جميع  من  كامل  ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�ص  اثنا  الن�سف  َوَقْدُرها 
تاريخه  يوم  ح�ص  ًا،  ِعيَّ �َصْ رهنًا  ال�صف  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء 
املرقوم  ال�سعادات  ابي  ابن  خليل  احلاّج  بن  واأحمد  املذكور  �سعبان  احلاّج 
الو�سي  املرقوم  �سعبان  احلاّج  ودفع  املزبورين  الأيتام  على  حاًل  الو�سي 
غر�ص  ون�سف  غر�سًا  وخم�سون  �سبعة  وقدره  املرقوم  املبلغ  نظري  املزبور 
الو�سّي املرقوم باحل�صة واملعاينة قب�سًا  اًل وربحًا فقب�ست ذلك منه  اأ�سْ
ًا واأ�ْسَهد عليه الو�سّي املرقوم  ِعيَّ ة املزبورة فكًا �َصْ ًا وفّك رهن احُل�سَّ ِعيَّ �َصْ
ل ول  اأنه ل حق جلهة الأيتام املزبورين قبل احلاّج �سعبان املزبور ل من اأ�سْ
ًا، و�سّدقه على  ِعيَّ من ربح ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اإ�سهاداً �َصْ
لدى  كله  ذلك  وثبت م�سمون  كذلك  ذلك  ت�سادقًا على  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  ذلك 
رْيَراً يف �ساد�ص �سهر ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امُل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

الأول الأغر الأنور مولد �سيد الب�ص �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.
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دعوىح2

4 ربيع الأول �سنة 
 /10 1082 هـ/ 

1671م  /7

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
عبد  على  الغياري  حممد  احلاّج  بن  �سالح  املدعو  ال�ساب  ادعى  ومعاليه، 
املخلَّف عن جده  اأن  تقرير دعواه عليه  الغياري وقال يف  اجلواد بن حممد 
اجلّراحّية  باأر�ص  الكائنة  غرا�سات  الأربعة  جميع  الغياري  حممد  احلاّج 
املعروف  ذلك  وغري  ولوز  وزيتون  تني  غرا�ص  وهو  ال�صيف  القد�ص  بظاهر 
بَكْرم  والرابع  قّداح  بَكْرم  والثالث  اليهود  بقطعة  والثاين  البّكا  بَكْرم  اأحدها 
ال�سيد اأحمد ال�سّباح املرقوم جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف بخط 
مرزان ولها �سهرة يف حملها ُتغني عن و�سفها وحتديدها واأّن احلاّج حممد 
غ�سّية  بنت  �ساحلة  والدته  ويف  فيه  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص  مات  املزبور 
يف كل واحد من الغرا�سات املزبورة والدار املزبورة الرُّبع �ستة قراريط واأن 
املدعى عليه املرقوم وا�سع يده على ح�سته من الغرا�سات والدار املزبورة 
بغري وجه �صعّي وطالبه برفع يده عن ذلك وت�سليم ذلك اإليه، و�ساأل �سوؤاله 
عن ذلك، �سئل، فاأجاَب اأن الأربعة غرا�سات املزبورة جارية يف ُملكه بطريق 
ِعّي واأن الدار  ِعّي مبوجب ت�سكات �صعّية اأبرزها باملجل�ص ال�صَّ ال�صاء ال�صَّ
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ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سّيِدنا ومولنا فخِر  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائُله  دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد 
عبد  على  الغياري  حممد  احلاّج  بن  �سالح  املدعو  ال�ساب  ادعى  ومعاليه، 
املخلَّف عن جده  اأن  تقرير دعواه عليه  الغياري وقال يف  اجلواد بن حممد 
اجلّراحّية  باأر�ص  الكائنة  غرا�سات  الأربعة  جميع  الغياري  حممد  احلاّج 
املعروف  ذلك  وغري  ولوز  وزيتون  تني  غرا�ص  وهو  ال�صيف  القد�ص  بظاهر 
بَكْرم  والرابع  قّداح  بَكْرم  والثالث  اليهود  بقطعة  والثاين  البّكا  بَكْرم  اأحدها 
ال�سيد اأحمد ال�سّباح املرقوم جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف بخط 
مرزان ولها �سهرة يف حملها ُتغني عن و�سفها وحتديدها واأّن احلاّج حممد 
غ�سّية  بنت  �ساحلة  والدته  ويف  فيه  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص  مات  املزبور 
يف كل واحد من الغرا�سات املزبورة والدار املزبورة الرُّبع �ستة قراريط واأن 
املدعى عليه املرقوم وا�سع يده على ح�سته من الغرا�سات والدار املزبورة 
بغري وجه �صعّي وطالبه برفع يده عن ذلك وت�سليم ذلك اإليه، و�ساأل �سوؤاله 
عن ذلك، �سئل، فاأجاَب اأن الأربعة غرا�سات املزبورة جارية يف ُملكه بطريق 
ِعّي واأن الدار  ِعّي مبوجب ت�سكات �صعّية اأبرزها باملجل�ص ال�صَّ ال�صاء ال�صَّ
جارية يف ت�صفه من الوقف املزبور لكون خليل واأحمد ماتا ول يرتكا ولد 
ًا وُمنع من ُمعار�سة املدعي عليه ب�سبب الغرا�سات وبقية الدار  ِعيَّ تعريفًا �َصْ

رْيَراً يف رابع ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ منعًا �َصْ
�سهود: املزبورون، كاتبه.
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اأوائل ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /7

رين منبُع  َر مولنا و�سّيُدنا اأعلُم العلماِء املتبحرين اأف�سُل الُف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
على  احلّق  ثثيُحّجُة  واملر�سلني،  الأنبياء  علوم  وارُث  واليقني،  واحللم  العلم 
اخللق اأجمعني، �سدر املوايل العظام حاّلل م�سكالت الأنام ممّيز احلالل عن 
ال�سالة  اأف�سل  عليه  امل�سطفى  �صيعة  خادم  الإ�سالم  م�سايخ  �سيخ  احلرام 
احلاكم  والباطل  احلق  بني  ل  الفا�سِ الكامل  الفا�سل  العامل  الَعاِل  وال�سالم 
ه الكرمي باأعايل  ع َخطُّ ِعّي املويل املوىل م�سطفى اأَفْندي ابن يحيى امُلَوقَّ ال�صَّ
اخلطاب  هذا  وناقل  الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه 
ال�سيخ حممود  ال�سلحاء املعتربين  ُزبدة  املَكْرمني  الف�سالء  امل�ستطاب فخر 
ال�سهري ن�سبه املبارك بابن �سال، �سلطاين ذهبًا من ال�ّصة الرومّية الواردة 
يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمّية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية من جماعة 
ه التحتاين عو�سًا عن املرحوم جمعة بن )...( بحكم  حمّلة باب القطانني َخطُّ
وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن له مولنا و�سيدنا احلاكم
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بتناول  اإليه  عنايته  بعني  ونظر  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ
ال�سلطاين ذهبًا يف كل �سنة من ال�ّصة الرومّية يف وقته من حمّله اأُ�ْسَوة اأمثاله 
رْيَراً يف اأوائل ربيع الأول  تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا، حَتْ

الأغر الأنور مولد �سيد الب�ص ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين اأَفْندي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبي الفتح، ال�سيخ 

خليل، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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5 حمرم �سنة 
 /13 1082 هـ/ 

1671م  /5

ومولنا  �سّيدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امّلْرِعّي  ر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
الأنام  ولة  وُذخر  الإ�سالم  ق�ساة  قدوة  الكامل  الفّهامة  الفا�سل  العاّلمة 
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
اأحمد  الكامل املدعو حممد بن  الرجل  ادعى  نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، 
اإبراهيم ابن فاتولة وقال  بن فاتولة على احلاّج نا�ص ابن املرحوم احلاّج 
تزيد على  اأدنا من مدة  تاريخه  �سابقًا على  اأنه كان  عليه  تقرير دعواه  يف 
له يف بيع داره الكائنة بالقد�ص  اأْدَناه، وكَّ ع�ص �سنوات �سابقة على تاريخه 
ه املحدودة بدرب غري النَّافذ وفيه الباب و�صقًا بدار اأحمد  ال�صيف بباب َخطُّ
بدار  وغربًا  الكركي  دار  وتامه  �سعيب  بن  برغوث  بدار  و�سماًل  اإلهارو�ص 
اأربعون غر�سًا عددّية واأنه  ُكله بثمن قدره  ال�سفيع بجميع حقوق ذلك  وّراث 
املبلغ  واأنه دفع من  الذي بذمته ولزوجته،  اأن يدفع عنه دينه  له  اأذن  كان 
املرقوم ت�سعة ع�ص غر�سًا وباقي ِقَبله اإحدى وع�صون غر�سًا عددية، طالبة 
دار  باع  واأّنه  بذلك  اِف  بالْعرِتَ فاأجاَب  �سئل،  ذلك،  عن  �سوؤاله  و�ساأل  بذلك 
املدعو بثمن قدره اأربعون غر�سًا عددّية واأّنه دفع عنه باإذنه للمرحوم قدوة 
الأئمة الكرام ال�سيخ �سليمان الداوودي اأربعة ع�ص غر�سًا ول يتاأخر ِقبله من 
ًا ومّلا ثبت اعرتافه بذلك لدى مولنا احلاكم  ِعيَّ �َصْ اعرتافًا  ذلك حق مطلقًا 
ًا وعّرف املدعي  ِعيَّ ًا وَحكم مبوجبه ُحكمًا �َصْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ
املرقوم اأّن القول قول الوكيل يف حق موكله مع ميينه طلب املدعي املرقوم 
ميني املدعي عليه، فحلف باهلل العظيم الذي ل اإله ال هو احلي القيوم باأنه 
دفع جميع الثمن املرقوم كما عنّي اأَْعاله ول يتاأخر حتت يده �سيء من ذلك 
ًا، منع املدعي املرقوم من معار�سة املدعى عليه ب�سبب ذلك منعًا  ِعيَّ حلفًا �َصْ

رْيَراً يف خام�ص املحرم احلرام ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
اخلالدي،  ال�سيخ خليل  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الدقاق،  ال�سيخ علي  الديري، 

حممد جلبي الرتجمان، وغريهم من احلا�صين، كاتبه.
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بالقد�ص 
ال�صيف

5 ربيع الأول �سنة 
 /11 1082 هـ/ 

1671م  /7

هذه حجة �سحيحة �صعّية ووثيقة �صيحة مرعّية ناطقة عن ذكر ما وقع 
مبحرو�سة  الزهراء  النرّية  الطريقة  وحمفل  الغّراء  ال�صيعة  مبجل�ص  وحتّرر 
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سّيدنا ومولنا  القد�ص ال�صيف واملعبد العلّي امُلنيف 
ِعّي  فخر ُق�ساة الإ�سالم ذخر ولة الأنام ُعمدة العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  مب  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
لنف�سه  مباله  الن�صاين  البّنا  يو�سف  ولد  ا�سحق  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائله 
الرحيم  وعبد  القادر  عبد  وهم  الثالث  الأخوة  من  واحد  كل  من  دون غريه 
ِعّي فباعوه �سوية بينهم بيع وفاء  وعبد اهلل احلا�صين معه باملجل�ص ال�صَّ
النَِّعم،  اأبي  بابن  ال�سهري  الدين  �سم�ص  اأولد  وهم  ت�صفهم  يف  جاٍر  هو  ما 
البيتني  جميع  وذلك  البيع  هذا  �سدور  حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعة  ويدهم 
وبقوة  املتال�سقني  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  بالدار  الكائنني  ال�سفليني 
من  وال�ستقاء  عنب  دالية  وبها  اجتاههما  الكائنة  ال�ساحة  مع  ِقبلة   )...(
املزبورين  البيتني  اأحد  جتاه  الكائن  الأ�ستية  ماء  جلمع  امُلعّد  ال�سهريج 
ِقبلة  الدار املزبورة  بالدار املزبورة ويحد  الكائنني  الطبقتني  �سفل  الواقعة 
البيتني  اإىل  ي�ستطرق منه  الذي  املزبورة  الدار  باب  النَّافذ ومنه  زقاق غري 
الن�صاين  داود  دار  و�صقًا  النّجار  زعيرت  �سكن  دار  وتامه  املزبورين 
النّجار وزوجته عزيزة الن�صانية و�سماًل دار غندان الن�صاين وتامه دار 
ومرافقه  ومنافعه  وُجدره  وُطرقه  ُكّله  ذلك  حقوق  بجميع  القندلفت  اأولد 
عندهم  ذلك  املعلوم  �صعًا  لذلك  هو  حق  وبكل  اليه  وُن�سب  به  ُعرف  وما 
النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره ع�صون غر�سًا عددية عن  ِعّي  ال�صَّ العلم 
البائعني  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل 
ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة  بينهم  �سوّية  املزبورين 
منه  جزٍء  كل  ومن  املرقوم  الثمن  جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ِذمَّ َئْت  ُبرِّ
بيع  و�سدر  وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة 
الوفاء بينهم يف ذلك من درك وتبع’ ف�سمانه لزم حيث يجب �صعًا، واأباح 
�سكنًا  املزبورين  بالبيتني  النتفاع  املزبور  للم�سرتي  املزبورون  البائعون 
ِعّية من غري رجوع عليه �سيء من ذلك ما  واإ�سكانًا و�سائر النتفاعات ال�صَّ
ًا ووعد امل�سرتي  ِعيَّ دام املبلغ املزبور باق بذمتهم واأَِذَنوا له بذلك اإذنًا �َصْ
اليهم  ُيعيد  الثمن املزبور  اإليه  رّدوا  اإنهم متى  البائعني املزبورين  املزبور 
ذلك  وثبت م�سمون  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  مرعّيًا،  وعداً  املرقوم  املبلغ 
يف  رْيَراً  حَتْ ًا،  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  كذلك 

خام�ص ربيع الأول الأغر الأنور من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ فتح 

اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه.
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ومولنا  �سّيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ  فخِر ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعمدِة العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
دامْت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  ابن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
ف�سائُله ومعاليه، مّلا مات اخلواجة �سليمان ابن املرحوم اخلواجة عو�ص 
ِعّي يف زوجته بدري بنت احلاّج خليل  ال�سهري بابن ُقميع وانح�ص اإرثه ال�صَّ
املزبور  حممد  مات  ثم  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  حممد  منها  ولده  ويف  ُقميع  بن 
فخر  وهم  اأعمامه  ويف  املزبورة  بدري  والدته  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثه  وانح�ص 
التجار اخلواجة رجب ابن املرحوم اخلواجة عو�ص املزبور واأخوة اخلواجة 
الفا�سلني  فخر  اأْدَناه  تاريخه  يوم  ح�ص  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  املرقوم  رجب 
ِعّي عن  ال�صَّ الوكيل  ال�سيخ حممد اخلليلي  ابن املرحوم  الدين  ال�سيخ كمال 
ِقبل زوجة اأخيه بدري املزبورة التي كانت زوجًا ل�سليمان املزبور الثابت 
والإبراء  فيه  ذكرهما  الآتي  بالقب�ص  والعرتاف  ال�سلح  يف  عنها  وكالته 
الأمة  اأمني  ال�سيخ  الكرام  الأفا�سل  فخر  من  واحد  كل  ب�سهادة  والإ�سهاد 
املزبورة  بامُلَوّكلة  العارفني  حممد  بن  وحممود  املزبور  حممد  ال�سيخ  ابن 
قب�ست  املزبورة  موكلته  باأنه  املزبور  الوكيل  واعرتف  واأَقرَّ  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
ِعّي يف مقابلة ما  ال�صَّ من اخلواجة رجب املرقوم احلا�ص معه باملجل�ص 
ِعّي من ِقبل زوجها ال�سابق اخلواجة �سليمان املرقوم  ح�ستها بالإرث ال�صَّ
وابنها حممد املزبور من العقار الكائن بالقد�ص ال�صيف والغرا�ص الكائنة 
بظاهرها وغري ذلك بطريق ال�سلح مبلغًا قدره ع�صة غرو�ص عن كل غر�ص 
ذلك  على  و�سّدقه  املرقوم  اخلواجة  مال  من  م�صية  قطعة  ثالثون  منه 
الدين  كمال  ال�سيخ  بني  و�سدر  ًا،  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  املرقوم  رجب  اخلواجة 
املزبور بالوكالة عن امُلَوّكلة املزبورة وبني اخلواجة رجب املرقوم اإ�سهاد 
وتباري عام من اجلانبني باأن امُلَوّكلة املزبورة فريق اأول واخلواجة رجب 
الفريق  قبل  ي�ستوجب  ول  ي�ستحق  يبق  ل  الفريقني  من  كل  واأن  ثاٍن  فريق 
دينُا  ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول  الآخر حقًا ول 
مطلقًا  ِعّية  ال�صَّ احلقوق  �سائر  من  حقًا  ول  موروثًا  ول  اإرثُا  ول  عينًا  ول 
ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحًا  اإ�سهاداً  اأْدَناه  تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا 
ًا ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت  ِعيَّ م�سدقًا من كل منهما لالآخر ت�سديقًا �َصْ
النَِّعم عليه  اهلل  اليه خلَّد  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم 
رْيَراً يف ثامن ربيع الأول الأغر الأنور من �سهور �سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي الدقاق، 

ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ اأبو الفتح، حممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح1

5 ربيع الأول �سنة 
 /11 1082 هـ/ 

1671م  /7

لدى مولنا و�سيدنا قدوة ق�ساة الإ�سالم ُذخر ولة الأنام ُعهدة الُعلماء العالم 
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
ا�سماعيل  احلاّج  ابُن  رجُب  املدعو  الكامل  الرجل  ج  تزوَّ اأَْعاله،  دام  نظريه 
ال�سهرُي بابِن عجبح ببائنِتِه �سابقًا بطلقتني احُلْرَمة موؤمنة بنُت �سم�ٍص الدين 
احللواين، املراأة الكاملة اأ�سداقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه 
و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �سداقًا جملته خم�سون غر�سًا عددية 
�سبعة وع�صون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها  احلالُّ لها من ذلك 
ِعّي والباقي بعد احلال َوَقْدُرها ثالثة وع�صون  الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
ًا، زّوجها  ِعيَّ عر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �َصْ
منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها احلاّج حممد بن عثمان العينبو�سي الكردي 
ِبَقْب�ص ُمعّجل ال�سداق املزبور  الثابت وكالته عنها يف ذلك. ويف العرتاف 
العجمية  حجازي  بن  وعلي  وحممد  خليل  �سقيقها  من  واحد  كل  ب�سهادة 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ
رْيَراً يف خام�ص ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه قبوًل �َصْ
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سعود، حممد جلبي، كاتبه. قيدت بالإذن  اأبو  ال�سيخ  ال�سيخ مو�سى،  الفتح، 
اإليه  اأَفْندي بن حممد دام ف�سله، مثال )...( الفقري  ِعّي من مولنا اأحمد  ال�صَّ
تعاىل عثمان بن اأحمد املوىل خالفة مبدينة ّغّزَة ها�سم ُعفي عنهما ممهورة 

مبهره املعتاد. 
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ح�سورح2

اأواخر �سفر �سنة 
 /6 1082 هـ/ 

1671م  /7

اأَجلَُّه  املحرو�سِة  ّغّزَة  مبدينِة  املنيِف  الدرِّ  وحمفِل  ال�صيِف  ال�صِع  مبجل�ِص 
الفخاِم حمرِِّر  امُلَحقِّقني  ُعمدِة  الكراِم  املدّر�سني  لدى مولنا فخِر  اهلُل تعاىل 
اأعاليه دامْت  ُه نظري  ِع َخطُّ امُلَوقَّ ِعيِّ احلنفيِّ  ال�صَّ الق�سايا والأحكاِم احلاكِم 
الكامل  الرجل  حممد  ال�صيُف  ِعيَّ  ال�صَّ املجل�َص  ح�َص  ومعاليه،  ف�سائُله 
ِعّي عن الأخوين ال�سقيقني وهما  ابن اأحمد عرف بابن منر وهو الوكيل ال�صَّ
عبد الرزاق وعمر ابنا املرحوم �سعد الزلباين الثابت وكالته عنهما يف ذلك 
وفيما ياأتي ذكره فيه ب�سهادة ال�ستاذ ح�سني بن علي الدمنهوري كل منهما 
املراأة  �صكي�ص  واحُلْرَمة  امّلْرِعّية،  بالطريق  ِعّي  ال�صَّ الثبوت  ّغّزَة  اأهايل  من 
اأَْعاله  الكاملة ابنة من�سور ُعِرف بابن ابي رياإله والدة الأخوين املذكورين 
اإقراراً  باأنها  املذكورة،  �صكي�ص  واحُلْرَمة  املذكور  حممد  نف�سه  على  واأ�ْسَهد 
ال�سجاعّية  العرفّية مبجل�ص  التكاليف  و�سائر  ال�سلطانية واملغارم  للعوار�ص 
ّغّزَة ما هو للموكلتني املزبورتني ولوالدتها �صكي�ص املزبورة وجاٍر  ظاهر 
امُلّعيَّنة  باملحّلة  الكائنة  الدار  جميع  وذلك  وت�صفهم  وحوزتهم  ملكهم  يف 

امُل�ْسَتِملة على م�ساكن ومنافع وحدود اأربعة: من الِقْبَلة دار وقف ويل اهلل
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كزبر  بابن  ُعِرف  اإبراهيم  ورثة  دار  و�صقًا  العجمي  عمر  ال�سيخ  تعاىل 
حممد  ورثة  دار  وغربًا  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�سماًل  ُكُهم  ُي�ْصِ ومن 
اليها  وين�سب  بها  يعرف  وما  وطرقها  حقوقها  بجميع  �سوك  بابي  ُعرف 
الدار  تلك  لكون  �صعًا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  لهم  واملعلومة  �صعُا 
العرفّية  املطلوبات  و�سائر  ال�سلطانية  للعوار�ص  مر�سده  اأَْعاله  املحدودة 
َحلَّة ال�سجاعّية امُلّعيَّنة و�سّلما الدار املحدودة اأَْعاله لل�سيخ اأحمد ابن احلاّج  مِبَ
املزبورة  باملحّلة  ال�سلطانية  العوار�ص  لأموال  اجلابي  وهو  اللبان  �سالمة 
ِعّي  ِعّية الت�سّلم ال�صَّ فاعرتف احلاّج اأحمد املذكور بت�سّلمه ذلك بالتخلية ال�صَّ
ِعّية عن الأخوين عبد  واأَقرَّ واعرتف حممد املذكور مبا اإليه من الوكالة ال�صَّ
للحاج  اأذنوا  باأنهم  املذكورة  �صكي�ص  واحُلْرَمة  املذكورين  وعجمي  الرزاق 
اأحمد اجلابي املذكور يف بيع الدار املحدودة، ويقب�ص ثمنها ويعامل فيه يف 
كل �سنة لالأولياء والأتقياء من النا�ص بالرهن القوي والكفيل القادر املايل، 
وي�صف ربح ذلك عما يتعنّي على امُلَوّكلني املذكورين اأَْعاله من العوار�ص 
ال�سلطانية يف كل �سنة وعلى ذريتها ون�سلهما وعقبهما ابداًل )...( وَقِبل ذلك 
باحُلْرَمة �صكي�ص  ًا وعّرف  ِعيَّ �َصْ قبوًل  املذكور  اجلابي  اأحمد  احلاّج  منهما 
لدى  كله  ذلك  ًا وثبت  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  املذكورين  ال�ساهدين  ذلك  املذكورة يف 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه اأَْعاله ب�سهادة �سهوده اآخره ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي، جرى ذلك وُحرِّر يف اأواخر �سهر �سفر اخلري من �سهور �سنة  بطريقه ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: مثال الفقري حمي الدين القد�سي، مثال الفقري �سالح النويري، مثال 
�سليم بن البيوي، مثال اأحمد رم�سان ابن رزيق، مثال قا�سم حم�ص با�سي، 

مثال الفقري حمب الدين املالكي. 
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اأوائل ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /7

َر مولنا و�سّيُدنا الَعاِلُ  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل َقرَّ ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الكبرُي الَعاِلُ الّنحريُر، حمّرُر دقائِق التف�سرِي ُمَقّرُر قواعَدُه اأح�سن تقرير اأق�سى 
العلِم واحللِم واأَْلٍف�سِل والكالِم، وارُث  اأوىل ولة الأنام معدُن  ق�ساة الإ�سالم 
علوِم الأنبياِء الكراِم �سدُر املوايل العظام، �سيُخ م�سايخ الإ�سالم مميز احلالل 
الَعاِل،  وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  امل�سطفى  �صيعة  خادُم  احلرام،  عن 
ِعّي املويل  ُل بني احلق والباطل، احلاكُم ال�صَّ الكامُل الفا�سِ العامُل الفا�سل ُ
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ يحيى  بن  اأَفْندي  املوىل م�سطفى 
ِعّي وناقليه الرجل املدعو اأحمد  ف�سائله ومعاليه، حلاملي هذا الكتاب ال�صَّ
بن علي الأ�سفر وح�سني بن اأحمد �سخاتري �سلطاين ذهبًا من ال�ّصة الرومّية 
من جماعة هنود �سلطاين الواردة يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمّية اإىل 
القد�ص ال�صيف ال�سنّية عو�سًا عن يحيى بن �سالح بن �سخاتري بحكم وفاته 

ِعّي  اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن لهما مولنا احلاكم ال�صَّ
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�سوّية  �سنة  كل  يف  ذهبًا  ال�سلطاين  عليه  نعمه  تعاىل  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار 
واأَِذَنَا �سحيحني �صعيني  تقريراً  اأمثالهما  اأُ�ْسَوة  بينهما يف وقته من حمّله 
رْيَراً يف اأوائل ربيع الأول الأغر الأنور مولد �سّيد الب�ص ل�سنة  مقبولني �صعًا حَتْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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غري وا�سحزواجح4

َج حممٌد بُن عبد القدو�ص مبخطوبِته  لدى مولنا اأحمد اأَفْندي دام بقاوؤه، تزوَّ
اآمنَة بنت عبد الرحمن )...( البكر البالغ اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه 
وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملُته خم�سون 
بيدها  مقبو�سة  عددية  غر�سًا  ثالثون  ذلك  من  لها  احلال  عدديًة،  غر�سًا 
احلال  بعد  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف 
وقدره ع�صون غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل 
جها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها ال�سيد حممد بن ال�سيد تاج  ًا، زوَّ ِعيَّ �َصْ
ل ال�سداق  بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك والعرتاف ِبَقْب�ص ُمعجَّ
املزبور ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ حممد بن ال�سيخ ابي بكر امّلْرِعّي وفخر 
الدين بن اأحمد بن احلاّج عي�سى العارفني بها مع تعريف ابن عمها ا�سماعيل 
املزبور  الزوج  من  مقبوًل  �صعًا  زواجًا �سحيحًا  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفُا  برهان  بن 

رْيَراً يف )...( ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه قبوًل �َصْ
�سهود: املزبورون، كاتبه. 
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10 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /16

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل  ِعيِّ امُلَحرَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�صَّ
هو لدى �سيِدنا ومولنا قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُعمدِة العلماِء الأعالم ِمعدِن العلِم 
ُه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ واأَْلٍف�سِل والكالِم احلاكِم ال�صَّ
الكرمُي باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئله ومعاليه اأ�ْسَهدُت عليها احُلْرَمة املدعوُة 
�سحيحًا  اإ�سهاداً   )...( �سقيقها  واأولده  مو�سى  احلاّج  املرحوم  بنت  عادلية 
بن  �ساهني  للحاج  زوجًا  كانت  التي  وهي  �صعًا  تعترب  بحال  ًا وهي  ِعيَّ �َصْ
عبد اجلواد املقرطم، وعرف بها كل واحد من جارها احلاّج ا�سحق بن حممد 
ًا اأنها ل ت�ستحق  ِعيَّ احلداد واحلاّج فتح الدين ابن احلاّج م�سطفى تعريفًا �َصْ
زوجها  ِقبل  ول  حقًا  النابل�سي  عابد  بنت  م�ستهى  بنتها  ِقبل  ت�ستوجب  ول 
احلاّج  زوجها  مرتوكات  ل�سبب  املرقوم  �ساهني  احلاّج  بن  عو�ص  احلاّج 
�ساهني املرقوم ول ب�سبب غري ذلك ول عينًا ول اإرثًا ول موروثًا ول )...( ول 
مفرو�سًا ول نحا�سًا ول )...( علقة ول )...( ول جلياًل ول حقرياً ول قلياًل ول 

كثرياً ول مات�سح به الدعوى وتقام عليه البّينة ول ميينًا باهلل تعاىل واإن
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعّية ملا م�سى من الزمان واإىل  َوَجبت ول حقًا مطلقًا من �سائر احلقوق ال�صَّ
يوم تاريخه اأْدَناه ولي�ص لها ِقبل بنتها م�ستهى ول قبل زوجها احلاّج عو�ص 
املرقوم  عو�ص  زوجها  ة  وِذمَّ م�ستهى  بنتها  ة  ِذمَّ واأن  مطلقًا،  حقًا  املزبور 
ُبرَِّئْتا لها من �سائر احلقوق والدعاوي والتوقيعات والأميان الواجبات اإ�سهاداً 
ًا مقبوًل �صعًا واأ�ْسَهدُت عليها م�ستهى املزبورة وزوجها احلاّج عو�ص  ِعيَّ �َصْ
املرقوم اأنهما ل ي�ستحقان ول ي�ستوجبان قبل احُلْرَمة عادلية املرقومة حقًا 
ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبُا ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول 
قلياًل ول كثرياً ول اأ�سبابًا ول متاعًا ول مات�سح به الدعوى وتقام به البّينة 
تاريخه  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  وجبت  واإن  تعاىل  باهلل  ميينًا  ول 
و�سدر بينهما اإ�سهاد وتباري عام من اجلانبني باأن عادلية مبفردها فريق 
اأول وم�ستهى وزوجها فريق ثاٍن واأن كل فريق ل يبق ي�ستحق ول ي�ستوجب 
ِقبل الفريق الآخر حقًا مطلقًا وعّرف مب�ستهى املزبورة كل واحد من زوجها 
ًا،  ِعيَّ احلاّج عو�ص املزبور وفخر الدين بن يو�سف املر�ستق القطان تعريفًا �َصْ
ثم بعد تام ذلك ولزومه تعهد كل واحد من احلاّج عو�ص املرقوم وزوجته 
حياتها  مدة  املزبورة  عادلية  ويك�سيان  يطعمان  اأنهما  املزبورة  م�ستهى 
ابتغاًء لوجه اهلل تعاىل من غري رجوع عليهما بنظر ذلك واأوجبا على نف�سيهما 
ذلك تعهداً مرعّيًا مقبوًل �صعًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي املومي اإليه اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

اليوم العا�ص من �سهر ربيع الأول من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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3 ربيع الأول �سنة 
 /9 1082 هـ/ 

1671م  /7

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سّيِدنا الَعاِلِ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الكبرِي العامِل ال�سهرِي حمرِِّر دقائِق التف�سرِي ُمَقّرِر قواعِدِه اأح�سِن تقريٍر اأق�سى 
العلِم واحللِم واأَْلٍف�سِل والكالِم، وارِث  اأوىل ولِة الأناِم معدِن  ُق�ساِة الإ�سالِم 
الإ�سالِم  م�سايِخ  �سيِخ  الأعالِم،  العلماِء  اأ�ساطني  �سدِر  الكراِم  الأنبياِء  علوِم 
امل�سطفى  �صيعة  خادم  احلرام  عن  احلالل  ممّيز  والإبرام  النق�ِص  قا�سي 
ِل بني  عليه اأف�سل ال�سالة واأت ال�سالم الَعاِل العامِل الفا�سِل الكامِل الفا�سِ
ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  املويل م�سطفى  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  والباطِل  احلِق 
الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، ح�ص فخر الأ�صاف املَكْرمني 
ُعمدة احلّفاظ لكتاب اهلل تعاىل املبني ال�سيد حممد ابن املرحوم فخر الأئمة 
املَكْرمني ال�سيد عبد احلق ال�سهري ن�سبه املبارك بابن قا�سي ال�سلت واأبرز من 
يده برائتني �صيفتني موؤرخة اإحداهما يف خام�ص جمادى الأوىل ل�سنة اإحدى 
وثمانني واأَْلٍف، والثانية موؤرخة يف حادي ع�ص رجب من ال�سنة املزبورة
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من م�سمون )...( ال�صيف وفحوى مكنونها امُلنيف باأّن ال�سدقات ال�سلطانية 
ال�سيد حممد املزبور بُربع وظيفة الإمامة بامل�سجد الأق�سى  اأنعمت على  قد 
قطعة  ون�سف  قطعتان  يوم  كل  يف  وقدره  املعلوم  من  لها  مبا  ال�صيف 
ال�سدقات  باأن  الثانية  الرباءة  وم�سمون  املقد�سي  الّلطيف  عبد  حملول  عن 
بُربعة  الرومّية  ال�ّصة  من  ح�سنة  �سكة  ع�ص  بثالثة  عليه  اأنعمت  ال�سلطانية 
املزبورتني  الربائتني   )...( املزبور  اللطيف  عبد  املزبورة عن حملول  الإمام 
عر�ص افتخار اخلواجى )...( عبا�ص اآغا دار ال�سعادة وطلب اإليه حممد املزبور 
بال�سجل  املزبورتني  الربائتني  قيد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من 
مع  معلومها  وقب�ص  املزبورة  الوظيفة  ُربع  مببا�صة  له  واأَِذَن  املحفوظ 
ال�سكة احل�سنة املزبورة اأَْعاله فقّيدها يف يوم تاريخه اأْدَناه بال�سجل الوطني 
ِعّي امُل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه لل�سيد  املحفوظ واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
معلومها  وقب�ص  املزبورة  ال�سلطانية  وظيفة  ُربع  مببا�صة  املزبور  حممد 
ال�ّصة  من  اأَْعاله  املزبورة  ح�سنة  �سكة  ع�ص  الثالثة  وقب�ص  اأَْعاله  امُلّعنيَّ 
�صعًا  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �َصْ اإذنًا  املزبورتني  الربائتني  مبوجب  املرقومة  الرومّية 
رْيَراً يف ثالث ربيع الأول الأغر الأنور من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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دعوى على 
زوج �سابق

7 ربيع الأول �سنة 
 /13 1082 هـ/ 

1671م  /7

و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العاّلمِة الفا�سِل الفّهامِة العامِل قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
ه الكرمي باأعلى نظريه دام  ع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ال�صَّ
اأَْعاله، ادعت احُلْرَمة املدعوة زاهدة بنت حممد العكاري وعرَّف بها زوجها 
واملقامة  نف�سها  عن  الأ�سيلة  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  املزبور  حممد  بن  العزيز  عبد 
وتامة  فاطمة  على  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ِقبل  من  ًا  ِعيَّ �َصْ و�سّيًا 
اللتني رزقتهما من زوجها بدوي املغربي على ال�سيد حممد ابن ال�سيد اأحمد 
ِعّي وقالت يف تقرير دعواها عليه باأن  املغربي احلا�ص معها باملجل�ص ال�صَّ
زوجها ال�سابق بدوي املرقوم كان ا�سرتى من املدعو عليه منافع احلاكورة 
واأن  �سبعة غرو�ص عددية وقب�سها منه،  بثمن قدره  الزراعة  بها من  مع ما 
ِعّي فيها ويف بنتيه  اإرثه ال�صَّ ال�سابق بدوي املرقوم مات وانح�ص  زوجها 
يعار�سها   )...( عليه  املدعى  واأن  ًا،  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  املزبورتني  القا�صتني 
يف منافع احلاكورة املزبورة بغري وجه �صعّي وطالبه بعدم املعار�سة لها 
ذلك  املرقوم  بدوي  باع  باأنه  اعرتف   )...( ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساألت  ولبنتيها 
ًا واأثبت اعرتافه بذلك لدى مولنا احلاكم  ِعيَّ بخم�سة غرو�ص عددية اعرتافًا �َصْ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املدعى  معار�سة  من  عليه  املدعى  منع  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
رْيَراً يف �سابع ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ عليها املزبورة منعًا �َصْ

واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، املزبورون، كاتبه.
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ح�سور 
واإثبات 

حق 
بوظيفة 

قراءة اجلزء 
ال�صيف

12 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /18

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل ح�َص لدى مولنا و�سّيِدنا  ِعِيّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل  افتخاِر ق�ساِة الإ�سالِم ُذخِر ولِة الأناِم ُعهدِة الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
فخر  اأَْعاله،  دام  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ال�سادات الكرام ُزبدة الُف�سالء الكرام ال�سيد حممد بن املرحوم فخر الأفا�سل 
واأبرز  ال�سلت  بابن قا�سي  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  ال�سيد عبد احلق  املَكْرمني 
احلادي ع�ص من جمادى  اليوم  موؤرخة يف  �سلطانية  براءة �صيفة  يده  من 
ال�صيف وفحوى  ُخال�سة م�سمونها  واأَْلٍف من  وثمانني  اإحدى  �سنة  الآخرة 
اأنعمت عليه  ال�سلطانية والعواطف اخلاقانية  ال�سدقات  اأن  مكنونها املنيف 
بوظيفة قراءة اجلزء ال�صيف بُربعة املرحومة املغفور لها والدة �سلطان مبا 
لها من املعلوم وقدره يف كل �سنة �ستة �سلطانية ذهبًا ووظيفة تفرقة الأجزاء 
بعة املزبورة مبا لها من املعلوم وقدره يف كل �سنة �ستة �سلطانية ذهبًا  بالرُّ
الواردة اثني ع�ص �سلطانيًا ذهبًا يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمّية اإىل 
القد�ص ال�صيف ال�سنّية �سحبة ال�ّصة الرومّية، وطلب ال�سيد حممد املزبور من 
اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه قيد الرباءة ال�صيفة  ِعّي امل�سار  مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه بقيد  ِعّي امل�سار  ال�صَّ ال�سلطانية بال�ّسجل املحفوظ واأمر مولنا احلاكم 
بال�سجل  اأْدَناه  تاريخه  يوم  يف  فقيدت  املحفوظ  بال�سجل  ال�صيفة  الرباءة 
املزبور  حممد  لل�سيد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  املحفوظ 
عند  وبال�ستنابة  امُلّعنيَّ  معلومها  وقب�ص  املزبورتني  الوظيفتني  مببا�صة 
رْيَراً يف اليوم الثاين ع�ص من �سهر  ًا، حَتْ ِعيَّ اإذنًا �سحيحًا مقبوًل �َصْ احلاّجة 
ربيع الأول الأغر الأنور مولد �سيد الب�ص من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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13 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /19

َج الرجُل العاقُل اإبراهيم ابُن  لدى مولنا اأحمد اأَفْندي بِن حممد داَم ف�سُله، تزوَّ
احلاّج �سالح حمرز مبخطوبِتِه خواجلّية بنِت خليفة البكِر البالِغ اخلاليِة عن 
ِعّيِة، اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة  املوانع ِال�صَّ
نبّيه حممد �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم �سداقًا جملته خم�سة و�ستون غر�سًا 
باعرتاف  بيدها  ذلك خم�سة وثالثون غر�سًا مقبو�سة  لها من  احلال  عددية 
وكيلها الآتي ذكره فيه والباقي بعد احلال ثالثون غر�سًا موؤجلة لها عليه
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

احلاّج  كذلك،  ذلك  على  بذلك  منه  زّوجها  بائن،  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل 
حممد ابن احلاّج عثمان الكردي بالوكالة عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص 
واحلاّج  داوود  بن  ا�سحق  احلاّج  ب�سهادة  الثابتة  املرقوم  ال�سداق  موؤجل 
اإبراهيم تعريفًا  العارفني بها بتعريف �سقيقها  ابن حممد جرماين  م�سطفى 
ًا  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املرقوم لنف�سه قبوًل �َصْ ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف ثالث ع�ص �سهر ربيع  وعليها املعا�صة باملعروف واحلق املاألوف حَتْ

الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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13 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /19

الكامُل  ال�ساُب  َج  اأَفْندي بِن حممٍد داَم ف�سُله، تزوَّ اأحمد  لدى مولنا و�سيِدنا 
اأبي اخلري �سيموع مبخطوبته لطيفة بنت عالء الدين  خرُي الدين ابن احلاّج 
بركة  اأ�سدقها على  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  اخلاليِة عن  القا�ِص  البكِر  البعلبكاوي 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبّيه  و�سّنة  توفيقه  وُح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل 
�سداقًا جملته خم�سة وخم�سون غر�سًا عددية احلال لها من ذلك ثالثون غر�سًا 
مقبو�سة بيد والدتها فاطمة بنت يو�سف اأبي دوابه باعرتاف وكيلها املزبور 
ِعّي  ًا لقب�ص املهر امُلقّدم من ِقبل احلاكم ال�صَّ ِعيَّ اأَْعاله املن�سوبة و�سّيًا �َصْ
ِعّي والباقي بعد احلال وقدره خم�سة وع�صون غر�سًا موؤجلة  العرتاف ال�صَّ
جها بذلك على ذلك كذلك وكيلها  لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، زوَّ
عنها  وكالته  الثابت  الق�ص  م�سافة  الوايل  لغيبة  املزبورة  فاطمة  والدتها 
يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص ُمقدَّم ال�سداق ب�سهادة كل واحد من رم�سان 
بن حممد العواد واحلاّج حممد بن كرمي غراب العارفني بها بتعريف خاإلها 
ًا  ِعيَّ ِعّية زواجًا �سحيحًا �َصْ رم�سان ابن احلاّج ح�سن �سيموع املعرفة ال�صَّ
رْيَراً يف ثالث ع�ص ربيع الأول ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور قبوًل �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  الديري،  ال�سيخ زكريا  �سهود: 

ال�سيخ علي، حممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح4

منت�سف ربيع 
الأول �سنة 1082 

هـ/ 19/ 7/ 
1671م

َج الرجُل املدعو  اأَفْندي بِن حممٍد داَم بقاوؤه، تزوَّ ِعيِّ اأحمد  لدى احلاكِم ال�صَّ
ح�سن بن دروي�ص الرملّي مبخطوبِتِه عاي�سة بنِت احلاّج ح�سن بِن عتبة املراأَة 
وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليَة  الكاملَة 
وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه على �سداق قدره خم�سة ع�ص غر�سًا عددية احلال 

لها من ذلك ع�صة عرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه



361عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بائن،  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  غرو�ص  خم�سة  والباقي 
جها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها ال�سيد حممد بن ال�سيد علي ب�سهادة  زوَّ
كل واحد من ب�سري ابن علي، املغربي واحلاّج قا�سم بن حممد العارفني بها 
�صعًا زواجًا مقبوًل للزوج املزبور من وكيله ال�سيخ ابو زبان �سيخ املغاربة 
الثابت وكالته عنه يف قبول النكاح ب�سهادة احلاّج قا�سم وب�سري املزبورين 

رْيَراً يف ن�سف ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  اأَْعاله حَتْ
�سهود: ال�سيخ علي الدّقاق، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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ح1

�صاء 
ح�س�ص 
من دار 

بباب حطة

11 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /17

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأَفْندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
الكامل  الرجل  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�ساِئُله  دامت  نظريه  باأعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ابن مرزوق مباله لنف�سه دون غريه من كل واحد  اإبراهيم  ابن  املدعو خليل 
ولده  على  ِعّي  ال�صَّ والويّل  نف�سه  الأ�سيل عن  املغربي  عي�سى  ابن  اأحمد  من 
�سالح  املدعو  الكامل  ال�ساب  ولده  ومن  البلوغ  درجة  عن  القا�ص  يحيى 
والولية ما هو  بالأ�سالة  نف�سه فباعاه  الأ�سيل عن  العار�سني  اخلايل عن 
ت�صفهم  وطلق  ملكهم  يف  وجاٍر  املرقوم  وللقا�ص  املزبورين  لالأ�سيلني 
ِعّي من ِقبل فخريه بنت خليل  ِعّية ومنتقل اليهم بالإرث ال�صَّ وحيازتهم ال�صَّ
ويحيى  �سالح  ووالدة  املرقوم  اأحمد  زوجة  امللك  بابن  املعروف  العبا�سي 
املزبورين ويدهم وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور ذلك البيع دون املعار�ص 
قراريط  اأربعة  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  ذلك  يف  لهم  واملنازع 
َحلَّة باب  ل كامل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ اأ�سْ من 
الباقي ونظري  ُكُه بحق  ُي�ْصِ وامل�سرتي ومن  بنت حجي  را�سية  ُحطة �صكة 
ة املزبورة وباأحد ال�سطبلني �سهريج معد جلمع ماء الأ�ستيه ويحد ذلك  احُل�سَّ
ِقبلة الطريق ال�سالك وفيه باب الدكان و�صقًا الطريق ال�سالك وفيه باب الدار 
املزبورة وال�سطبلني املزبورين و�سماًل دار احلاّج حممد اخلما�ص وغربًا دار 
ال�سيخ اأحمد موؤن�ص بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه 
وما ُعرف به وُن�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهم العلم 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا بثمن قدره ثمانية غرو�ص عددية ثمنًا حاًل  ال�صَّ
امُلبداأ  اأحمد  باعه  ما  ذلك  من  فيه  ل  ُيف�سّ ما  على  البائعني  بيدي  مقبو�سًا 
بذكره بالأ�سالة عن نف�سه من املبيع املرقوم قرياط بثمن قدره غر�سان وما 
املرقوم ولده يحيى و�سالح  ِعّية على  ال�صَّ بالولية  املرقوم  اأحمد  باعه 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بالأ�سالة عن نف�سه من املبيع املزبور �سوّية بني الأخوين املزبورين ثالثة 
قراريط ب�ستة غرو�ص ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائعني املزبورين باحل�صة 
الثمن  جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ِذمَّ وُبرَِّئْت  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة 
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزٍء  كل  ومن  املرقوم 
مرعي  وقبول  �صعّي  باإيجاب  ذلك  بينهم يف  البات  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء 
والتفّرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني  وت�سليم  وت�سلُّم 
بالأبدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان يف ذلك  من درك وتبعة ف�سمانه 
املرقوم  اأحمد  عليه  اأ�ْسَهد  ولزومه  ذلك  تام   )...( �صعًا  يجب  حيث  لزم 
وولده �سالح باأنهما ل ي�ستحقان ول ي�ستوجبان ِقبل خليل امل�سرتي املزبور 
و�سقيقه اأحمد ب�سبب مرتوكات فخري املزبورة حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى 
اإرثًا ول موروثًا ول حقًا  ول طلبًا ولف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول 
مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأْدَناه ت�سادقوا على ذلك كذلك 
ِعّي امل�سار اليه  م�سادقة �صعّية، وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف حادي ع�ص ربيع الأول ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ دامت نعم الباري عليه ُثُبْوتًا �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، كاتبه.
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ح�سورح2

13 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /19

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
ح�صت  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  اأَْعاله  دام  نظريه،  باأعلى 
ب�سهادة  بها  وعرَّف  ع�سفور  بن  اأحمد  بن  خليل  احلاّج  بنت  فخري  احُلْرَمة 
تعريفه  جاز  من  مع  ال�سادق  حممد  ال�سيد  ابن  علي  ال�سيد  لأمها  اأخوها 
والطواعية  وال�سالمة  ال�سحة  بحال  وهي  نف�سها  على  واأ�ْسَهدُت  ًا  ِعيَّ �َصْ بها 
والختيار من غري اإكراه لها يف ذلك ول اإجبار باأنها ل ت�ستحق ول ت�ستوجب 
ويو�سف  وحممود  وح�سن  وع�سفور  ا�سماعيل  ابني  وحامده  اإبراهيم  ِقبل 
ابن  اأحمد  )...( ولدي �سالح بن احلاّج  اأولد احلاّج ح�سني بن حبي�ص وعلى 
ع�سفور وم�ستهى ابن احلاّج اأحمد املزبور ومرتوكات والدها املزبور حقًا ول 
ا�ستحقاقًا ول دعوة ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول اإرثًا ول 
موروثًا ول حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأْدَناه وكذلك 
ِعّية عن ِقبل كل  اأ�ْسَهد عليه ح�سن املزبور بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة ال�صَّ
واحد من اأخويه حممود ويو�سف املزبور وعلى اأخيه ولدي �سالح املزبور



363عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الثابت وكالته  اأحمد املزبور  ا�سماعيل املرقوم وم�ستهى بنت  وحامده بنت 
عنهم يف الإ�سهاد الآتي بيانه فيه ب�سهادة كل واحد من اإبراهيم وا�سماعيل 
الدين اجلالودي العارفني باأخته وحامده  املزبور واحلاّج حممد ابن �سم�ص 
عن  بالأ�سالة  ا�سماعيل  ابن  واإبراهيم  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  املزبورات  وم�ستهى 
نف�سه باأنهما وامُلَوّكلني املزبورين ل ي�ستحقون ول ي�ستوجبون قبل فخري 
املزبورة ب�سبب ذلك حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوة ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا 
ول دينًا ول عينًا ول اإرثًا ول موروثًا ول حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان 
املزبورة  ًا وتعّو�ست فخري  ِعيَّ �َصْ اإ�سهاداً �سحيحًا  اأْدَناه  تاريخه  يوم  واإىل 
ًا وتعّو�ست فخري املزبورة من ح�سن  ِعيَّ لهما و�سدقًا منها لها ت�سديقًا �َصْ
غر�ص  كل  بحق  غرو�ص  �سبعة  املزبور  اإ�سهادهما  نظري  املزبورين  واإبراهيم 
قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة  بيدها  ذلك  قب�ص  م�صية  قطعة  ثالثون  منها 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف ثالث ع�ص  ًا، حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
علي  اأَفْندي،  علي  اأَفْندي،  اهلل  فتح  اأَفْندي،  الدين  نور  اأَفْندي،  زكريا  �سهود: 

اأَفْندي، مو�سى اأَفْندي، اأبو الفتح اأَفْندي، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ح1

�صاء جميع 
ة  احُل�سَّ
ال�سائعة 
َوَقْدُرها 
الن�سف 

اثنا ع�ص 
قرياطًا من 
ل كامل  اأ�سْ
من جميع 
الغرا�ص 

العنب

12 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /18

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأَفْندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
من  واحد  كل  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
احلاّج اإبراهيم بن اإبراهيم بن �سي�صك وخليل بن حممد اأبي َوَعْر مبالهما دون 
غريهما �سوية بينهما بن فخر الأفا�سلني ُزبدة الكاملني ال�سيخ عبد الرحمن 
بن املرحوم قدوة العلماء العاملني ال�سيخ م�سلح الدين الدجاين فباعها �سوية 
بينهما ما هو خملَّف عن والده املرقوم يف وفاء ما ثبت على مرتوكاته من 
ِعّية عن املرحوم قدوة  ِعّية الآتي بيانها فيه بطريق الكفالة ال�صَّ الديون ال�صَّ
احلاكم  مولنا  وباإذن  الدجاين  الفتح  اأبو  ال�سيخ  العاملني  والعلماء  الأولياء 
َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع  وذلك  ِعّي  ال�صَّ الإذن  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
والتني  العنب  الغرا�ص  جميع  من  كامل  ل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�ص  اثنا  الن�سف 
اأ�سوله باأر�ص �صبطا بظاهر القد�ص  والزيتون وال�سفرجل وغري ذلك القائم 
ة املزبورة  ال�صيف �صكة ال�سيخ اأبي بكر اإلهديري بحق الباقي ونظري احُل�سَّ
ال�سهريج املعد الغرا�ص املزبور ومن  البناء باأر�ص  القائم  الق�ص  من كل 
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والتني 
والزيتون 
وال�سفرجل 
وغري ذلك 

القائم 
اأ�سوله 
باأر�ص 
�صبطا 
بظاهر 
القد�ص 
ال�صيف

بكر  اأبو  ال�سيخ  �صكة  املزبور  الغرا�ص  باأر�ص  الكائنني  الأ�ستية  ماء  جلمع 
َكْرم  و�صقًا  ال�سالك  الدرب  ِقبله  ذلك  ويحد  الباقي  بحق  املرقوم  اإلهريري 
ال�سيخ اأبو بكر املرقوم و�سماًل َكْرم نوبة وغربًا َكْرم حمدان ال�سلواين بجميع 
اليه  وُن�سب  به  ُعرف  وما  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه  ذلك  حقوق 
ِعّي النايف للجهالة  وبكل حق هو لذلك �صعًا املعلوم ذلك عندهم العلم ال�صَّ
�صعًا بثمن قدره خم�سة وثالثون غر�سًا عددية ثمنًا حاًل مقبو�ص من ذلك 
ِعّي  ال�صَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�صة  البائع  بيد  مقبو�سة  غر�سًا  ثالثون 
وُبرَِّئْت  ُحكم احللول  امل�سرتين على  ة  بِذمَّ باقية  الثمن خم�سة غرو�ص  وبقية 
بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املقبو�ص  الثمن  من  املزبورين  امل�سرتين  ة  ِذمَّ
�صعّي  باإيجاب  بينهم  الباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ
ِعّية والتفّرق  وقبول مرعّي وت�سلُّم وت�سليم �صعيني بعد الروؤَْية واملعاقدة ال�صَّ
بالأبدان عن ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم 
الثوري  علي  ال�سيخ  الفا�سلني  فخر  واحد من  كل  �صعًا وح�ص  حيث يجب 
اأَفْندي املوقوف على العميان وقدوة ال�سلحاء  املتويل على وقف �سيف اهلل 
املعروف  اأَفْندي  حممد  وقف  على  املتويل  اللطيف  عبد  بن  م�سطفى  ال�سيخ 
ة املزبورة املباعة  احُل�سَّ ال�صيف وفّكا رهن  القد�ص  )...( قا�سي  ب�صحمفل 
ًا ثم اأن ال�سيخ عبد الرحمن املرقوم  ِعيَّ املرهونة على املبلغ املرقوم فكاكًا �َصْ
اًل  اأ�سْ لل�سيخ م�سطفى املتويل على وقف �صحمفل ثمانية ع�ص غر�سًا  دفع 
وربحًا ودفع لل�سيخ علي الثوري املرقوم على وقف العميان اثني ع�ص غر�سًا 
ة  ِعّي وُبرَِّئْت بذلك ِذمَّ عددية قب�سناها منه باحل�صة واملعاينة القب�ص ال�صَّ
ة  وِذمَّ املزبورين  الوقفني  مال  من  املرقوم  الدين  م�سلح  ال�سيخ  املرحوم 
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء واأ�ْسَهد عليه  ِعّية بالطريق ال�صَّ وراثه الرباءة ال�صَّ
ال�سيخ م�سلح  املتوليان املزبوران باأنهما ل ي�ستحقان ول ي�ستوجبان قبل 
ول قبل وراثه ل�سبب مال الوقفني املزبور حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان 
اأْدَناه، ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى  واإىل يوم تاريخه 
ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  عليه  الباري  نعم  دامت  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 

رْيَراً يف ثاين ع�ص ربيع الأول الأنور ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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فر�ص 
وتقرير

14 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /20

ق الفا�سل امُلَحقِّق قدوة  َر )...( وتدبري مولنا و�سيدنا الَعاِل امُلَدقِّ فر�ص وَقرَّ
بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  ولة  وُذخر  الإ�سالم  ق�ساة 
ه الكرمي اأعلى نظريه دام اأَْعاله، بر�سم نفقة الطفل ال�سغري  ع َخطُّ حممد امُلَوقَّ
الر�سيع املدعو اإبراهيم ولد حنا الن�صاين امل�ستقر يف ح�سانة غالية بنت



365عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ذياب الن�صاين وملا يحتاج اليه من ثمن اأدام وثياب وخبز و�سابون وغ�سيل 
ِعّية مما لبد له فيه ول  اأثواب ودخول حمام وغري ذلك و�سائر لوازمه ال�صَّ
غنى له عنه ما قيمة ذلك وقدره يف كل يوم مي�سي من تاريخه اأْدَناه قطعتان 
اإليه دامت نعم املوىل عليه  ِعّي امل�سار  م�صيتان واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
لغالية املزبورة باإنفاق ذلك على القا�ص املرقوم وبال�ستنابة عند احلاّجة 
�سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  املزبور  القا�ص  مال  على  ذلك  بنظر  وبالرجوع 
رابع  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  املزبورة  غالية  من  �صعًا  مقبولني  �صعيني 

ع�ص ربيع الأول الأغر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، كاتبه. 
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15 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /21

املدعو  الكامُل  الرجُل  ج  تزوَّ اأَْعاله،  داَم  حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  مولنا  لدى 
 )...( علي  بنِت  اآمنة  مبخطوبِته   )...( خليل  املرحوِم  بُن  الدين  حميي  احلاّج 
وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة،  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  البكِر 
وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته ت�سعون 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  خم�سون  ذلك  من  لها  احلال  عددية  غر�سًا 
ِعّي والباقي بعد احلال وقدره اأربعون  وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
ًا،  ِعيَّ غر�سًا عددية موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �َصْ
جها منه بذلك على ذلك كذلك )...( احلاّج حميي الدين بن خليل )...( الثابت  زوَّ
ل ال�سداق ب�سهادة كل واحد من  وكالته عنها يف ذلك العرتاف ِبَقْب�ص ُمعجَّ
احلاّج )...( بن زكريا احلالق ودواود بن علي العالمة العارفني بها التعريف 
رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ ِعيَّ ِعّي زواجًا �َصْ ال�صَّ

يف خام�ص ع�ص ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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14 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /20

امُلَحقِّقني  ُعمدُة  الفّهامُة فخُر املدّر�سني  الُعمدُة  العاّلمُة  َر مولنا و�سيُدنا  َقرَّ
الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ حممٍد  بُن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  العظاِم 
اخلطاب  هذا  وناقلي  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذ  حلامل  اأَْعاله،  داَم  نظرِيه  باأعايل 
�سلطاين  الغربي  �سال  احلاّج  ال�ساحلني  فخر  ولدي  واأحمد  حممد  امّلْرِعّي 
ق�سطنطينية  من  �سنة  كل  يف  الواردة  الرومّية  ال�ّصة  من  ذهبًا  ون�سف 
املحمّية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية جماعة ال�سلحاء عو�سًا عن ال�سيد حممد 
يف  ذلك  عن  لهما  فراغه  بحكم  التلم�ساين  املغربي  علي  ال�سيد  املرحوم  بن 
يوم تاريخه اأْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه الآيل ذلك للفارغ املذكور مبوجب 

اأَفْندي املويل خالفة الكرام عمر  تقرير �صعّي �سادر عن فخر املدر�سني 
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ل�سنة  الثاين  جمادى  ع�ص  ثاين  يف  موؤرخ  �سابقًا  ال�صيف  القد�ص  مبدينة 
ِعّي امُل�سار اإليه ملحمد واأحمد  ثمان و�سبعني واأَْلٍف، واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اأُ�ْسَوة  حمّله  من  وقته  يف  �سنة  كل  يف  ال�سلطاين  والن�سف  ال�سلطاين  بتناول 
�صعًا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واإْذَنًا  تقريراً  بينهما  �سوّية  اأمثالهما 
اأربعة ع�ص غر�سًا عددية قب�سها  وتعّو�ص ال�سيد حممد نظري فراغه عن ذلك 
من احلاّج �سال والد حممد واأحمد بيده باحل�صة واملعاينة واأ�ْسَهد عليه ال�سيد 
حممد الفارغ املذكور اأن )...( ذلك ملحمد واأحمد امُلَقّررين املذكورين اإ�سهاداً 
الأنور  الأغر  الأول  ربيع  �سهر  ع�ص  رابع  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  م�سّدقًا  ًا  ِعيَّ �َصْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود، كاتبه. 
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تقريرح2

14 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /20

الإ�سالِم  ق�ساِة  قدوُة  الكامُل  الفّهامُة  الُعمدُة  العاّلمُة  و�سيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
ُع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الأناِم  ولِة  ُذخُر 
وناقِل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامِل  اأَْعاله،  داَم  نظريِه  باأعلى  الكرمُي  ُه  َخطُّ
ال�سيداوي  حممد  بن  �سعبان  املدعو  الكامل  الرجل  امّلْرِعّي  اخلطاب  هذا 
اأبواب امل�سجد  اأحد  البوابة وال�سغالة والكائنة بباب القطانني  ن�سَف وظيفِة 
الأق�سى ما لها من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين مع ما يتبع ذلك من 
ال�ّصة الرومّية وال�سدقات املعتادة على جاري العادة �صكة حميي الدين 
اأيوب  الباقي عو�سًا عن �سليمان على بن  الن�سف  بن خليل اجلامو�ص بحق 
بحكم فراغه له عن ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه واأَِذَن 
ن�سف  عليه مببا�صة  النَِّعم  اهلل  اإليه خلَّد  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  له مولنا 
احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  اأَْعاله  امُلّعنيَّ  معلومها  وقب�ص  املزبورة  الوظيفة 
تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا واأن الفارغ املرقوم تعّو�ص 
من املفرغ له عن نظري فراغه له عن ن�سف الوظيفة املزبورة خم�سة غرو�ص 
رْيَراً يف رابع ع�ص ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ عددية تعوي�سًا �َصْ

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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10 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /16

العلماِء  ُعمدُة  الأناِم  ولِة  ُذخُر  الإ�سالِم  ق�ساِة  افتخاُر  و�سّيُدنا  مولنا  َر  َقرَّ
باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الأعالِم 

ِعّي وناقل هذا نظرِيه دامْت ف�سائُله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

مية
لرو

صة ا
ل�

ن ا
ت م

حقا
�ست

 مب
رار

ق

اهلل  نور  ال�سيخ  الفخام  الف�سالء  ُعمدة  الكرام  الأئمة  امّلْرِعّي فخر  اخلطاب 
الواردة  الرومّية  ال�ّصة  �سلطاين ذهبًا من  بالداوودي  املبارك  ن�سبه  ال�سيهر 
يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمّية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنّية من حمّلة 
ال�سيخ  املرحوم  ابن  اأحمد  ال�سيخ  املدعو  الرجل  عن  عو�سًا  القطانني  باب 
حممد ال�سويل بحكم فراغه له عن ذلك يف يوم تاريخه اأْدَناه بح�سن اختياره 
اليوم  يف  موؤرخ  �صعّي  تقرير  مبقت�سى  املزبور  للفارغ  ذلك  الآيل  ور�ساه 
الفارغ  الثاين ع�صين �سهر جمادى الأول �سنة �سبع و�سبعني واأَْلٍف. تعّو�ص 
ملزبور من املفروغ له عن نظري فراغه له عن ذلك �ستة غرو�ص ف�سية عددية 
و�سيدنا  مولنا  له  واأَِذَن  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�صة  بيده  قب�سها 
ِعّي امل�سار اليه بتناول ال�سلطاين ذهبًا يف كل �سنة يف وقته من  احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف  حمّله اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريراً واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعًا حَتْ

اليوم العا�ص من �سهر ربيع الأول �سن اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.
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15 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /21

َج  داَم ف�سُله، تزوَّ اأَفْندي بِن حممد  اأحمد  الكراِم  لدى مولنا قدوِة املدّر�سني 
البكِر  حامدة  مبخطوبِته  الرتكماين  اليا�ص  احلاّج  ابن  علي  املدعو  الرجُل 
اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املواِنِع  عن  اخلاليِة  ال�ساي�ص  الكرمِي  عبِد  بنِت  القا�ِص 
على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم �سداقًا ُجملته خم�سة واأربعني غر�سًا احلال لها من ذلك ثالثون غر�سًا 
مقبو�سة بيد والدتها �صك�ص بنت عبد اهلل املن�سوبة و�سّية عليها من ِقبل 
باعرتاف  املرقومة  بنتها  ُمقّدم �سداق  لقب�ص  اإليه  املومي  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
الآتي  عليها  الويل  عمها  ابن  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  ر�سوان  بن  علي  احلاّج 
ًا والباقي وقدره خم�سة ع�ص غر�سًا موؤجلة لها على  ِعيَّ ذكرها فيه قي�سًا �َصْ
الزوج املزبور لأَقرَّب الأجلني، زّوجها منه بذلك على ذلك كذلك احلاّج علي 
بن ر�سوان بالوكالة له عن ابن عمها علي ابن من�سور الويل املزبور الثابت 
وكالته عنه يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص ُمقدَّم ال�سداق عن والدتها الو�سّية 
املزبورة ب�سهادة كل واحد من حمودة ابن احلاّج م�سطفى الرومّي وحممد بن 
ًا مقبوًل من  ِعيَّ ًا، زواجًا �سحيحًا �َصْ ِعيَّ خليل الرومّي العارفني بها تعريفًا �َصْ
رْيَراً يف خام�ص ع�ص ربيع الأول ل�سنة  ًا، حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 368
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /150
زواجح5

14 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /20

َج الرجُل  اأَفْندي بِن حممد داَم ف�سُله، تزوَّ ِعيِّ اأحمد  لدى مولنا احلاكِم ال�صَّ
اإبراهيم  احلاّج  بنِت  هيكلية  مبخطوبِتِه  املغربي  علي  بن  يو�سُف  املدعو 
اأ�سدقها على  ِعّية  ال�صَّ الكاملِة اخلاليِة عن املوانع  اللمداين، املراأِة  املغربي 
بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم �سداقًا ُجملته اأربعون غر�سًا عددية احلال لها من ذلك �ستة ع�ص غر�سًا 
ِعّي والباقي  مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
بعد احلال اأربعة وع�صون غر�سًا ُموؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق 
جها منه بذلك على ذلك كذلك ابن عمها خليل بن احلاّج اأحمد اللمداين  بائن زوَّ
الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�سهادة كل واحد من ابن عمها م�سطفى ووالدها 
قبوًل  املزبور  الزوج  من  مقبوًل  زواجًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  املزبور 

رْيَراً يف رابع ع�ص من ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا، حَتْ ِعيَّ �َصْ
�سهود: املزبورون اأَْعاله. 
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دفرت �سبط 
وتخمني

11�سفر �سنة 
 /18 1082 هـ/ 

1671م  /6

دفرٌت مبارٌك اإْن �ساَء اهلُل تعاىل يت�سمُن �سبَط وتخمنَي اأ�سباِب املرحوِم احلاّج 
اإرُثُه  ال�صيِف واملنح�ِص  احلِج  امل�سموِع خرُب وفاِتِه بطريِق  ال�سالحي  علي 
ِعيُّ يف ليلى بنت علي بيا�ص بحِق الُثُمن ويف اأولده منها وهما حممد  ال�صَّ
انح�ساراً  الباقي  بحق  البلوغ  درجة  عن  القا�صين  ال�سغريين  وم�سطفى 
ًا، وذلك مبوؤرخة قدوة الأئمة املَكْرمني ال�سيخ عبد ال�سالم بن املرحوم  ِعيَّ �َصْ
حجة  مبوجب  القا�صين  على  و�سّيًا  املن�سوب  اأحمد  ال�سيخ  الأئمة  قدوة 
بيا�ص  الغوث  اأبي  ابن  الدين  فخر  ومبعرفة  اأْدَناه  بتاريخه  موؤرخة  �صعية 
باملجل�ص  وّكلته  ح�سبما  املزبورة  الزوجة  ليلى  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل 
ِعّي يف ذلك وعّرف بها كل واحد من خلف بن يعقوب الفندومة ويعقوب  ال�صَّ
ًا ومبعرفة وح�سور فخر الأفا�سل املَكْرمني ُعهدة )...(  ِعيَّ املذكور تعريفُا �َصْ
اأحمد اأَفْندي املندوب من طرف مولنا و�سّيدنا فخر املدر�سني الكرام �ُساللة 
ه الكرمي عليه دامت  ع َخطُّ ِعّي املوىل الق�سام امُلَوقَّ املوايل العظام احلاكم ال�صَّ

نعم الباري عليه. 
بيان الأ�سباب الكائنة بدار املتوفى املذكور: 

 ،210 �سنجكي  نحا�ص  �سحن  تخمني   ،90 اأرمني  نحا�ص  �سحن  تخمني 
نحا�ص  تنجرة  تخمني   ،210 كبري  نحا�ص  وماعون  نحا�ص  مطبقية  تخمني 
150، تخمني تنجرة نحا�ص �سغرية بغطاء  كبرية و�سينية نحا�ص �سغرية 
30، تخمني طا�سة نحا�ص �سغرية 30، تخمني قو�ص )...( حديد 120، تخمني 
عقفا �سغريه 90، تخمني حلف ميني مبالحف 210، تخمني لباد �سدوري 
كهنة 30، تخمني لبة بي�ساء وفرا�ص اأزرق قطن 150، تخمني جنبية زرقا 
وقالب خمدات 150، تخمني )...( اأحمر واأبي�ص وب�ساط خمطط 180، تخمني
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)...( خمططة و�سط حايك 60، تخمني لبة كهنة وخمدة ميني 150، تخمني 
�سطل نحا�ص وطا�سة نحا�ص وغطا مطبقية نحا�ص 60، تخمني هاون نحا�ص 
ة  كبري وطوى نحا�ص 120، تخمني )...( �سغرية 150، تخمني جميع احُل�سَّ
�ستة  تخمني   ،2100 فتوح  �سكن  الدار  يف  قراريط  ت�سعة  َوَقْدُرها  ال�سائعة 
يد �سالح  التي كانت حتت  الأ�سباب   ،7200 الب�سه  بع�سبة  اأحمال �سابون 
عباية  تخمني  واملعاينة،  باحل�صة  املزبور  للو�سّي  و�سّلمها  اأمانة  جلبي 
زرقا وعباية ب�صية 30، تخمني ب�ست كهنة )....( جلدي �سميكة حمرا 25، 
تخمني   ،120 رفيعة  حمر  مناديل  تخمني   ،15 و�سط  حمر  مناديل  تخمني 
)...( 150، تخمني بقنا �سحن اأبي�ص 170، تخمني �سال وردي �سغري 30، 
تخمني )...( اأحمر 40، تخمني منا�سف بي�ص 40، تخمني قنباز كهنة وقطعة 
قما�ص 10، نقد دينار ذهب 90، قطعة م�صية عدد 43، املجموع 12390. 

طرح من ذلك: 
750، املجموع  الزوجة  100، موؤخر �سداق  300، خرج ق�سمة  ر�سم ق�سمة 

 ،1150
2100 للق�سمة بني الورثة املذكورين9140، ح�سة الزوجة ليلى املذكورة 
الباقي  بحق  املذكورين  القا�صين  وحممد  م�سطفى  ح�سة  الُثُمن،  بحق 

�سوّية بينهما 266. 
بالقد�ص  الق�ّسام  م�سطفى  بن  اأحمد  �سبحانه  اإليه  الفقري  العبد  مبعرفة  ُحرِّر 

ال�صيف ُعفي عنها مبهره املعتاد. 
باحل�صة  املزبورة  الأ�سباَب  املرقوُم  والوكيُل  املذكوُر  الو�سيُّ  وت�سّلم 
ة يف الق�سار املذكورين على الوّراث على قدر عقولهم  واملعاينة واأبقى احُل�سَّ

رْيَراً يف حادي ع�ص من �سفر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. ِعّي حَتْ البقاء ال�صَّ
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16 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /22

اأنه  هو  وبعد،  ا�سطفى  الذين  عباِده  على  و�سالٌم  و�سفى  وحَده  هلِل  احلمد 
ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا قدوِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد  ق�ساِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
ال�سيخ  الأتقياء  فخر  ج  تزوَّ اأَْعاله،  دام  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
ال�سيدة  مبخطوبته  الّلطف  اأبي  بن  الدين  تاج  ال�سيخ  املرحوم  بن  م�سطفى 
ِعّية،  ال�صَّ املوانع  اخلالية عن  الكاملة  املراأة  احلداد  ال�سيد علي  بنت  �صقية 
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�سّنة نبّيه حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سداقًا ُجملته اثنان وع�صون غر�سًا عددية احلال لها من ذلك 
اثنا ع�ص غر�سًا مقبو�سة ببيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف 
ِعّي والباقي بعد احلال وقدره ع�صة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق  ال�صَّ

جها منه بذلك على ذلك كذلك ِعّي، زوَّ ال�صَّ التاأجيل  اأو طالق بائن  مبوت 
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وكيلها ال�سيد اإبراهيم ابن ال�سيد عالء الدين الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف 
ل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من ال�سيد خليل بن  العرتاف ِبَقْب�ص ُمعجَّ
ال�سيد علي النوا�ص واإبراهيم بن عبد الرحمن الثوري العارفني بها بتعريف 
�سحيحًا  زواجًا  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّية  ال�صَّ املعرفة  الدين  �صف  ال�سيد  �سقيقها 
رْيَراً يف �ساد�ص ع�ص  ًا حَتْ ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �َصْ ِعيَّ �َصْ

ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
الثوري،  الفتح  اأبو  ال�سيخ  الثوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، كاتبه. 
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12 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /18

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ابن املرحوم  ال�سيخ �سالح  الكرام  املدر�سني  اأَْعاله، فخر  دام  باأعايل نظريه 
ابن  ال�سيخ حممد  ابن اخته  ِعّي على  ال�صَّ الو�سي  اللطفي  اأَفْندي  ال�سيخ عمر 
املرحوم ال�سيخ علي بن جار اهلل املتويل على وقف ال�سقاية الكائنة مبدينة 
ح�صة �سيدنا خليل الرحمن على نبّينا وعليه �سلوات امللك الديان، واأح�ص 
معه فخر الأعيان اأحمد اآغا ابن عثمان اجلوربجي وذكر ال�سيخ �سالح املزبور 
ِعّي امل�سار اليه اأن من اجلاري يف وقف ال�سقاية املزبورة  ملولنا احلاكم ال�صَّ

اأن  املرقوم  اآغا  اأحمد  واأن  ال�صيف  القد�ص  ظاهر  الكائنة  اأرطا�ص)1(  بقرية 
القرية املزبورة كانت خربة جميع املدة املرقومة الثالثني غر�سًا املرقومة 
عثمان  ابن  اآغا  اأحمد  من  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واعرتافًا  اإقراراً 
اإليه  امُل�سار  ِعّي  ال�صَّ ال�سيخ �سالح املزبور ملولنا احلاكم  اجلوربجي وذكر 
اأن من اجلاري يف وقف ال�سقاية املزبورة قرية اأرطا�ص الكائنة ظاهر القد�ص 
ال�صيف واأن اأحمد اآغا كان قب�ص بطريق الإنابة حم�سولت القرية املزبورة 
وطلب  واآخرها ختامها  واأَْلٍف  و�سبعني  اثنني  �سنة  اأولها  �سنوات  مدة خم�ص 
اأن القرية املزبورة كانت خربة  اآغا املرقوم  حما�سبته على ذلك فذكر اأحمد 
جميع املدة املرقومة ل يقب�ص من حم�سولتها �سوى ثالثني غر�سًا ل غري 
ثم اأَقرَّ واعرتف ال�سيخ �سالح املزبور اأّنه قب�ص جلهة الوقف املرقوم الثالثني 

غر�سًا املرقومة اإقراراً واعرتافًا �سحيحني �صعيني مقبولني من اأحمد اآغا 

)1( قرية أرطاس: قرية صغيرة نحو ميلين جنوب بيت لحم، وهي كلمة التينية تعني بستان. شراب، محمد. معجم بلدان 
فلسطين. ص 111. )1( 
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عند  ذلك  �سّطر  املنوال  هذا  على  احلال  حتّرر  ومّلا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقًا  املزبور 
الطلب بتاريخ ثاين ع�ص ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علي، ال�سيخ اأبو الفتح، حممد جلبي، كاتبه. 
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2 ربيع الأول �سنة 
 /8 1082 هـ/ 

1671م  /7

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ال�سيخ  الكرام  املدّر�سني  فخر  ح�ص  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعلى 
ِعّي على ابن اخته  �سالح ابن املرحوم ال�سيخ عمر اأَفْندي الّلطفي الو�سّي ال�صَّ
ال�سقاية  وقف  على  املتويل  اهلل  علي جار  ال�سيخ  املرحوم  ابن  ال�سيخ حممد 
الكائنة مبدينة ح�صة �سيدنا خليل الرحمن على نبينا وعليه �سلوات امللك 
املنان وادعى على فخر الأعيان عبد الكرمي جوربجي الرتجمان اأّنه قاطعه 
ال�صيف  القد�ص  الكائنة ظاهر  اأرطا�ص  قرية  يتح�سل من  اأن  ع�ساه  ما  على 
اجلارية يف وقف ال�سقاية املزبورة مدة اأربع �سنوات اأولها �سنة �سبع و�سبعني 
غر�سًا  وع�صون  غر�ص  مائة  قدره  مببلغ  واأَْلٍف  ثمانني  �سنة  واآخرها  واأَْلٍف 
الوقف �ستون غر�سًا ف�سّية  ح�سابًا كل �سنة ثالثون غر�سًا واأنه و�سله جلهة 
ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساأل  الوقف  جلهة  بها  طالبة  �سنتني  مقاطعة  عن  عددّية 
اِف باأنه قاطعه  �سئل عبد الكرمي جوربجي املزبور عن ذلك، فاأجاَب بالْعرِتَ
على القرية امل�سطورة باملبلغ املزبور املّدة املزبورة واأن القرية كانت خربة 
منه  يتناول  ل  املزبورة  القرية  رعايا  ِقَبل  باقية  واحدة  �سنة  مقاطعة  واأن 
عددية  غر�سًا  ثالثون  واحدة  �سنة  مقاطعة  الوقف  جلهة  ِقَبله  وباقي  �سيء 
ِعّي، فعند ذلك َقِبل ال�سيخ �سالح املرقوم اأن يتناول مقاطعة  العرتاف ال�صَّ
الرعايا املرقومني ودفع عبد  القرية املزبورة من  ِقَبل رعايا  الباقية  ال�سنة 
الكرمي جوربجي املزبور لل�سيخ �سالح املرقوم الثالثني غر�سًا الباقية ِقَبله 
جلهة الوقف املزبور فقب�سها ال�سيخ �سالح املرقوم بيده باحل�صة واملعاينة 
رْيَراً يف اليوم الثاين من �سهر ربيع الأول �سن اثنني وثمانني  ًا، حَتْ ِعيَّ قب�سًا �َصْ

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، حممد جلبي، كاتبه.
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اإلزام مببلغ 
مائة

15 ربيع الأول 
�سنة 1082 هـ/ 
1671م  /7  /21

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء الأحكاِم بالإحكام، عمدِة  ِر  الأَناِم حمرِّ ُولِة  الإ�سالِم ذْخِر  ق�ساِة 
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وواحد 
وخم�سون 

غر�سًا

ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
الكرمي باأعلى نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، مّلا اأُلزم احلاّج حميي الدين ابن 
احلاّج م�سلح ابن خبي�سة حلامد بن حممد بن حامد اللدي مببلغ قدره مائة 
غر�ص وواحد وخم�سون غر�سًا عددية وبيت رهنة اجلاري يف ُملكه من املبلغ 
الطورية  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  وذلك  املزبور 
امُل�ْسَتِملة على م�ساكن علوية و�سفلية وبئر معد جلمع ماء الأ�ستية وحاكورة 
ومنافع ومرافق وحدود اأربعة من الِقْبَلة الطريق ال�سالك وفيه الباب و�صقًا 
حاكورة حممد بن عبيد و�سماًل حاكورة ابن عبيد املزبور وغربًا بق�سمة دار 
ال�سقا وجميع احلديقة الكائنة باملحلة املزبورة امُل�ْسَتِملة على )...( ومرتفق 
و�ساحة وحو�ص و�سهريج ماء ومنافع وطرق وحقوق �صعّية املحدودة ِقبله 
بحاكورة يو�سف ال�سقا و�صقًا الطريق ال�سالك وفيه الباب و�سماًل بدار احلاّج 
ًا ت�سّلمًا  ِعيَّ �سالح وغربًا بحاكورة ابن عبيد بجميع حقوق ذلك كله رهنًا �َصْ
وت�سليم مثله ملثل ذلك �صعًا )...( بالنتفاع مع بقاء الرهن على ُحكمه ُثُبْوتًا 
ًا مبوجب حجة �صعّية موؤرخة يف ع�صين حمّرم احلرام ل�سنة تاريخه  ِعيَّ �َصْ
ِعّي،  ال�صَّ ال�سدور  اأَْعاله  ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  �سادرة  اأْدَناه 
ح�ص يوم تاريخه اأْدَناه حامد املزبور واحلاّج حميي الدين املرقوم وق�سط 
واأربعني  اأحد  املزبور  الدين  حميي  على  املرقوم  املبلغ  من  املزبور  حامداً 
اأْدَناه قطعتان  الثاين ل�سنة تاريخه  غر�سًا يف كل يوم مي�سي من غّرة ربيع 
م�صيتان واعرتف حامد املزبور اأنه قب�ص منه خم�سة غرو�ص اأي�سًا وخم�سة 
غرو�ص يدفعها له يف ختام �سهر ربيع الثاين املرقوم وبقية املبلغ املزبور 
ِعّي على ُحكم احللول ووّكل حميي  وقدره مائة غر�ص باقيه بذمته البقاء ال�صَّ
الدين الراهن املزبور حلامد املرتهن املرقوم اأو حلول قب�سه وا�ستيفاء جميع 
َدْينه من ثمنه وكالة �صعّية مقبولة �صعًا وح�صت كل واحدة من خديجة 
بنت ح�سني والدة حميي الدين واخته �سقيقة نور اإلهدى وزوجته لطيفة بنت 
الرتكماين  �سومرة  حممد  من  واحد  كل  بهن  وعّرف  �سومرة  اهلل  فتح  احلاّج 
وعلى  الرهن  على �سحة  و�سّدقَن  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفًا  ابن �سالح خبي�سة  وعلى 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون  ِعيَّ جميع ما ذكر اأَْعاله ت�سديقًا �َصْ
رْيَراً يف خام�ص  ًا، حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ع�ص ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
وتعاىل  �سبحانه  اليه  الفقري  كتبه   )...( مثال  كاتبه،  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  علي، 

م�سطفى القا�سي بالقد�ص ال�صيف ُعفي عنه،
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دعوى 
على �سيخ 

ال�سوق

17 �سفر �سنة 
2108 هـ/ 24/ 

1671م  /6

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
الأتقياء املعتربين احلاّج  باأعلى نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، ادعى فخر 
اأحمد بن حممد �سيخ ال�سوق الو�سّي املختار على حممد واإبراهيم القا�صين 
البالغة  رابعة  ال�ست  املخدرات  ِعّي عن فخر  ال�صَّ والوكيل  البلوغ  درجة  عن 
ابن  حممد  ال�سيخ  امُلَحقِّقني  ُزبدة  املدر�سني  فخر  املرحوم  اأولد  العاقلة 
ة  املرحوم ال�سيخ يحيى العينبو�سي قائاًل يف تقرير دعواه عليه اأن الباقي بِذمَّ
وامُلَوّكلة  القا�صين املزبورين  والد  ال�سيخ  املدعى عليه لبن عمه املرقوم 
املزبوة مبلغ قدره ثالثة وع�صون غر�سًا مما كان قب�سه لبن عمه املرحوم 
ال�سيخ حممد املرقوم والد القا�صين املزبورين وامُلَوّكله املزبورة بالوكالة 
ِعّية عن ابن عمه ال�سيخ حممد املرقوم من اأجرة احلوا�سل الكائنة مب�ص  ال�صَّ
الكائنة مب�ص املحرو�سة ومن �سابون وغري ذلك  املحرو�سة ومن علوفاته 
وانح�ص  مات  العينبو�سي  اأَفْندي  حممد  ال�سيخ  واأن  عنه  وكياًل  كان  حني 
وال�ست  املزبوران  القا�صان  واإبراهيم  حممد  وهم  اأولده  يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثه 
الباقي من  به  املدعى  املبلغ  واأن  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�ساراً  املزبورة  امُلَوّكلة  رابعة 
مقبو�ساته وقدره من غري تكرار ثالثة وع�صون غر�سا عددية انتقل من بعده 
ِعّي بينهم للذكر مثل حظ النثيني طالبة بذلك  اليهم واآل اإليهم بالإرث ال�صَّ
ابن  واأن  املرقوم  باملبلغ  اِف  بالْعرِتَ فاأجاَب  �سئل،  ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساأل 
و�سالمته  اأَفْندي كان يف حال حياته وهو يف �سحته  املرحوم حممد  عمه 
يف �ساد�ص ع�صين �سّوال املبارك ل�سنة اإحدى و�سبعني واأَْلٍف، موهب له هبه 
واأ�ْسَهد  غريه  ومن  منه  ذمته  بّراأ  واأّنه  ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  منه  ذلك  وَقِبل  �صعّية 
على نف�سه يف �سحته و�سالمته باأنه ل يبق ي�ستحق ول ي�ستوجب ِقَبله حقًا 
اأول وابن  باأّنه فريق  اإ�سهاد وتباري عام من اجلانبني  مطلقًا و�سدر بينهم 
عمه ال�سيخ حممد فريق ثاٍن واأن كل فريق ل يبق ي�ستحق قبل الفريق الآخر 
اإحدى  ل�سنة  �سّوال  ع�صين  �ساد�ص  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  مطلقًا  حقًا 
املرقوم  املدعي  ي�سدقه  فلم  املزبور  الإ�سهاد  فيه  ال�سادر  واأَْلٍف  و�سبعني 
فاأح�ص كل  بذلك  له  ت�سهد  بّينة  املرقوم  عليه  املدعي  ذلك وطلب من  على 
الأقطاب  �ُساللة  املوُقرين  الأتقياء  ُعمدة  املعتربين  امل�سايخ  فخر  من  واحد 
ال�سيخ  العاملني  العلماء  ابن املرحوم قدوة  ال�سيخ حممود  املعظمني مولنا 
ا�سحق الدجاين ووالده فخر الفا�سلني ُزبدة الكاملني ال�سيخ اإبراهيم الدجاين 
و�سهدا بعد اأن ا�ست�سهدا باأن املرحوم ال�سيخ حممد العينبو�سي ابن عم املدعى 

عليه كان يف حال حياته قبل وفاته وهو يف �سحته و�سالمته يف �ساد�ص
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ع�صين �سّوال ل�سنة اإحدى و�سبعني واأَْلٍف وهب لبن عمه املدعي عليه جميع 
ِعّية من كان وكياًل  املبلغ املرقوم وهو بقية ما كان قب�سه له بالوكالة ال�صَّ
عنه من علوفاته واأجرة حوا�سله الكائنة مب�ص املحرو�سة ومن ثمن �سابون 
ِعّي  ال�صَّ القبول  له  املوهوب  من  مقبولة  �صعّية  �سحيحة  هبة  ذلك  وغري 
واأ�ْسَهد عليه ال�سيخ حممد املتوفى املرقوم يف التاريخ املزبور اأنه ل ي�ستحق 
ول ي�ستوجب قبل ابن عمه املدعى عليه املرقوم حقًا مطلقًا و�سدر بينهما 
فريق  املزبور  املتوفى  حممد  ال�سيخ  باأن  اجلانبني  من  عام  وتباري  اإ�سهاد 
يبق  ل  فريق  كل  واأن  ثاٍن  فريق  املرقوم  عليه  املدعى  حممد  وال�سيخ  اأول 
ي�ستحق ول ي�ستوجب قبل الفريقني الآخر حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان 
واإىل يوم الإ�سهاد ال�سادر فيه �سهادة �سحيحة �صعية بوجه املدعي املرقوم 
ًا، ومّلا  ِعيَّ فلم يبد يف �سهادتها واقٌع �َصِْعيٌّ فقبلت �سهادتها بذلك قبوًل �َصْ
ِعّي امل�سار  ِعّية لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ثبتت ذلك وما قامت به البّينة ال�صَّ
ًا عّرف  ِعيَّ ًا وُحكم مبوجبه ُحكمًا �َصْ ِعيَّ اإليه دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ
املدعي املرقوم باأنه لي�ص له دعوى على املدعي عليه املرقوم وبقية وّراث 
ال�سيخ حممد املرقوم جميعًا و�سعه من معار�سه للمدعي عليه املرقوم وبقية 
وّراث ال�سيخ حممد املرقوم تعريفًا ومنعًا �سحيحني �صعيني تامني حمررين 
�سهر  من  ع�ص  ال�سابع  اليوم  يف  رْيَراً  حَتْ �صعًا،  مقبولني  مرعيني  معتربين 

�سفر اخلري من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ِعّية امّلْرِعّية  احلمد هلل وحده و�سلى اهلل على �سيدنا حممد، هذه الوثيقة ال�صَّ
وكتبه  يعرتيه  ريب  ل  و�سدق  فيه  �سك  ل  حق  العام  والتباري  الإ�سهاد  من 
وال�سالة  احلمد هلل  ال�صيف،  بالقد�ص  ال�سافعية  ال�سادة  مفتي  يا�سني  الفقري 
�صعّية  �سحيحة  حجة  هذه  و�سحبه  الكرام  واإله  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم 
مانعة ووثيقة �صيحة دافعة كتب ذلك الفقري اليه تعاىل عمر العلمي ُعفي 
عنه، احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده وبعد: فاإن هذه 
حجة �صعية قاطعة للنزاع حّرره الفقري اليه تعاىل �سيخ احلرم، �سهد بذلك 
نور  الفقري  الع�سيلي،  حممد  الفقري  بذلك  �سهد  الع�سيلي،  اجلواد  عبد  الفقري 
العلمي،  م�سطفى  ال�سيخ  املدر�سني  فخر  اهلل،  فتح  الفقري  ال�سافعي،  الدين 
ال�سيخ علي الدّقاق، �سهد بذلك كمال املحت�سب، مو�سى �سالح القطيط، ال�سيخ 
اأْقرانه حممد جلبي  فخر  الدجاين،  ال�سعود  اأبو  اخلالدي،  الثوري، خليل  علي 

له.  الرتجمان، مولنا زكريا اأَفْندي، كاتب اأ�سْ
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�سداد دين 
ة  بِذمَّ

املتكلني 

اأواخر �سهر 
ربيع الأول �سنة 

 /8  /4 1082هـ/ 
1671م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ الأعالِم احلاكِم ال�صَّ



375عمادة البحث العلمي
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

على طائفة 
اليهود

باأعلى نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا كان افخر الأعيان م�سطفى دزدار)1( 
ة كل واحد من مردخاي ولد بلتياي واي�ساف ولد  القد�ص ال�صيف بِذمَّ قلعة 
)...( و�سبتاي  ولد  الن و�ساوول  اأ�سْ ولد  اي�ساف ويهودا  ولد  ياقوت وهارون 
)...( كلهم من )...( اليهود القاطنني بالقد�ص ال�صيف املتكلمني على طائفة 
ال�صيف مبلغا قدره ثالثماية غر�ص ف�سة عددية كل غر�ص  اليهود بالقد�ص 
منها ثالثون قطعة م�صية ثمن زيت وادعى عليهم باملبلغ املزبور واغتفلوا 
على املبلغ املزبور ب�سجن ال�صع ال�صيف من �صعية مبوجب �سجل �صعي 
اليهود  واأمهل  املزبور  اغا  تاريخه م�سطفى  يوم  تاريخه ح�ص  �سابق على 
املزبورون باملبلغ املزبور مدة �ستة اأ�سهر ت�سي من غرة �سهر ربيع الثاين 
ًا )...( اليهود املزبورين اأَْعاله �سكوا حاإلهم  ِعيَّ ل�سنة تاريخه اأْدَناه اإمهال �َصْ
�سدقاتهم  اإليهم  ت�سل  ل  من  لهم  بان  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ملولنا 
وعطاياهم التي ترد عليهم من بالدهم لعدم الأمن يف الطريق و�سابقا اأر�سل 
اإليهم �سدقات و�ساعت يف الطرقات ول ي�سل اإليهم من الر�سالت �سيء وقد 
لفقرهم وفاقتهم  اأحواإلهم  وقلة حيلتهم وت�سع�سعت  ذلك ذرعهم  �ساق من 
يقدروا  فلم  الديون  لأ�سحاب  مرارا  حب�سوا  واأنهم  واأع�سارهم  وع�صتهم 
وولة  الإ�سالم  ق�ساة  وان  واإع�سارا  تعطيال  احلب�ص  وزادهم  منها  �سيئ  على 
ِعّية بالديار القد�سية وما ولنا من البالد الإ�سالمية ملا  الأنام الق�ساة ال�صَّ
انظروه  والإع�سار  الفقر  من  حاإلهم  حيلة  لهم  وك�سف  اأحواإلهم  على  اطلعوا 
املم�سكات  مبوجب  امُلَحرَّرة  الديون  من  عليهم  ما  ليدفعوا  مي�صتهم  ماإىل 
مولنا  من  وطلبوا  باأيديهم  املجل�ص  امّلْرِعّية  املعتربة  وال�سكوك  ِعّية  ال�صَّ
حاإلهم  حقيقة  عن  لزياد  عليه  النَِّعمة  اهلل  خلَّد  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
التي هم الآن عليها وعن فقرهم وفاقتهم فاإهذا اخربه بذلك من الثقة الأبرار 
وامل�سلمني ميهلهم مدة حتى تاأتيهم �سدقاتهم فعند ذلك �ساأل مولنا احلاكم 
املوحدين عن حقيقة  التقاة  امل�سلمني  اإليه من جماعة من  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
حال اليهود املزبورين فاخربوه بان اليهود املزبورين الآن مع�صون ل قدرة 
اإليهم �سدقاتهم يو�صون  الديون واإهذا و�سلت  لهم على دفع ما عليهم من 
يف  ينظر  ان  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  من  وطلبوا  مرعيا  اإخبارا 
حاإلهم ويفرج عنهم من �سجن ال�صع ال�صيف لينظروا يف اأمورهم وي�ساركوا 
يف وفا ديونهم )...( معاملتهم وان ي�صب لهم من معلومة مهلة ليتداركوا 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  فتحري  ِعّية  ال�صَّ ديونهم  يويف  ما  التح�سيل  فيها 
حتريا وافيا و�صب لهم من معلومة وقدره �ستة اأ�سهر ت�سي من غرة �سهر 

ربيع الثاين ل�سنة تاريخه اأْدَناه ليتداركوا فيه ويح�سلوا ما يويف ديونهم

)1( دزدار: حامي القلعة وحافظها.
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ًا )...( يف اأواخر �سهر ربيع الأول ل�سنة  ِعيَّ لتح�سن معاملتهم واأمهلهم اإمهال �َصْ
اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

ال�سيخ علي  ال�سيخ علي  ال�سيخ ويل اهلل  الدين  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا  �سهد: 
ال�سيخ اأبو الفتح
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ح�سانة 
ونفقة

10 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /16

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
الن�صاين  ذياب  بنت  غالية  احُلْرَمة  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعلى 
ِعّي  اأحلا�سنه لولدها اإبراهيم ولد حنا الن�صاين وذكرت ملولنا احلاكم ال�صَّ
امل�سار اإليه ان ولدها اإبراهيم الر�سيع القا�ص عن درجة البلوغ حمتاج اإىل 
نفقة تقوم بها )...( ور�ساعه وغريه وان )...( ل نفقة له يح�سل بذلك حيف 
َر  ِعّي امل�سار اإليه ان يَقرَّ و�صر وان له عقارا، فطلبت من مولنا احلاكم ال�صَّ
لولده املرقوم نفقة تقوم )...( ا�ستخار اهلل تعاىل كثريا واتخذه هاديا ون�سريا 
ِعّية املوؤرخة  َر له نفقة يف كل يوم قطعتني م�صيتني مبوجب احلجج ال�صَّ وَقرَّ
برابع ع�ص تاريخه واأَِذَن لوالدته باإنفاق ذلك عليه وبال�ستدانة عند احلاّجة 
وبالرجوع بنظره على ماله ح�ص يوم تاريخه كل واحد من عي�سى ويو�سف 
اأخوة  اأعمام لإبراهيم املزبور املرقوم  �سليمان وهم  اأولد اخلوري  وجري�ص 
النفقة  اإن  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ملولنا  وذكروا  اإبراهيم  لوالد  اأ�سقاء 
امُلَقّرر لإبراهيم املزبور فيها حيف وغدر على القا�ص املزبور لكون والدته 
ِعّي ان  )...( ت�صف على مال القا�ص املزبور وطلبوا من مولنا احلاكم ال�صَّ
َر لإبراهيم املزبور نفقة عليهم �سوية بينهم ابتغاءا لوجه اهلل تعاىل من  يَقرَّ
غري رجوع على ماله وقدر ذلك يف كل يوم قطعة ون�سف قطعة م�صية وان 
ِعّي ثم ان مولنا احلاكم  ي�ستقر يف ح�سانة والدته املْزُبوَرة ال�ستقرار ال�صَّ
ِعّي املومي اإليه حترير بر�سم نفقة اإبراهيم املزبور وملا يحتاج اإليه من  ال�صَّ
من  ذلك  وغري  حمام  ودخول  اثواب  وغ�سل  وخبز  و�سابون  وزيت  ادم  ثمن 
له عنه يف قيمة ذلك وقدره يف كل يوم  له منه ول غنى  بد  اللوازم مما ل 
مي�سي من تاريخه اأْدَناه قطعة ون�سف قطعة م�صية على اأعمامه املزبورين 
ِعّي امل�سار  امل�سور ر�سم ور�ساهم بذلك �سوية بينهم واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه دامت نعمة املوىل عليه لغاليه املزبورة باإنفاق ذلك على ولدها املزبور 
على  ذلك  بنظر  وبالرجوع  احلاّجة  عند  وبال�ستدانة  امل�ستقر يف ح�سانتها 
اأعمامه املزبورين تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حتررا يف 

تاريخ ع�ص ربيع الأول اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهد: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ اأبو الفتح. 



377عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /155
زواجح 1

19 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /25

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
املَكْرمني  الأتقياِء  فخُر  تزوَج  ملا  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعلى 
احلاّج عبد اهلل الزيني بن احلاّج فخر الدين من )...( من قلعة م�ص املحرو�سة 
مبخطوبته فخر املحب ابنة ال�ست رابعة ابنة املرحوم فخر املدر�سيني ال�سيخ 
ًا  ِعيَّ العنبو�سي مبهر م�سمى مبدينة م�ص املحرو�سة زواجا �َصْ اأَفْندي  حممد 
ال�سيخ  املرحوم  بن  حممد  ال�سيخ  الفا�سلني  فخر  اأْدَناه  تاريخه  يوم  ح�ص 
الأوىل  عليها حيث  ِعّي  ال�صَّ الويل  املزبورة  رابعة  عم  ابن  العنبو�سي  يحيى 
النكاح  اأجاز  انه  �صعا  قوله  يعترب  بحال  وهو  نف�سه  على  واأ�ْسَهد  �سواه  لها 
اأهله  من  باأنه �سادر  املرقوم  عبدا هلل  للحاج  املزبورة  رابعة  ابنة عمه  من 
على  و�سدق  وارت�ساه  وقبله  واأجازه  به  ور�سي   )...( حق  وا�سقط  حمله  يف 
ًا ف�سدق على ذلك فخر اأْقرانه احلاّج كمال بن املرحوم  ِعيَّ �سحته ت�سديقا �َصْ
ِعّية عن ابن اأخيه احلاّج عبداهلل  احلاّج بدر الدين ال�سهري بالزين بالوكالة ال�صَّ
ًا ت�سادقا  ِعيَّ ًا ت�سديقا �َصْ ِعيَّ ِعّية من )... ...( �َصْ املزبور الثابت وكالته ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  و�سيدنا  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على 
ًا  ِعيَّ امل�سار اإليه �صعا �سهد وحكم ب�سحة النكاح املزبور حكما �سحيحا �َصْ
رْيَراً يف اليوم التا�سع ع�ص  ِعّي ووجب اعتباره �صعا حَتْ زوجه بالطريق ال�صَّ
من ربيع الأول الأغر النور مولد �سيد الب�ص ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف من 

اإلهجرة املحمدية على �ساحبها اأف�سل ال�سالة والتحية والت�سليم. 
الدين  نور  املدر�سني  فخر  الديري،  اأَفْندي  زكريا  العلماء  فخر  مولنا  �سهد:   
فخر  اأخلالدي،  اأَفْندي  اهلل  فتح  املخ�س�ص  العلماء  فخر  ال�سافعي،  اأَفْندي 
امل�سدرين علي اأَفْندي الدجاين، فخر الأفا�سل ال�سيخ علي اأَفْندي، عمدة )...( 
قني ال�سيخ مو�سى ال�سافعي فخر )...( حممد  ال�سيخ اأبو الفتح اأَفْندي، فخر امُلَدقِّ

حلبي كاتبه الفقري خليل )...( . 
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15 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /21

ِعيِّ اأحمد اأَفْندي بن حممد دام عزه تزوَج الرجُل املدعو علي  لدى احلاكِم ال�صَّ
بن احلاّج اليا�ص الرتكماين مبخطوبِتِه حامدة البكِر القا�ِص بنِت عبِد الكرمِي 
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  ال�ساي�ِص اخلاليِة عن 
وح�سن توفيقه و�سنة نبيه �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته 
خم�سة واأربعون غر�سا عددية احلال لها من ذلك ثلثون غر�سا عددية مقبو�سة 
قبل  من  عليها  �صعية  و�سية  املن�سوبة  اهلل  عبد  بنت  �صك�ص  والدتها  بيد 
اإليه لقب�ص مقدم �سداقها املرقوم باعرتاف  ِعّي امل�سار  مولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي عن والدتها املزبورة الثابت وكالته احلاّج علي بن ر�سوان الوكيل ال�صَّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 378
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

واحد  ب�سهادة كل  املزبور  ال�سداق  ِبَقْب�ص مقدم  العرتاف  وكالته عنها يف 
العارفني  الرومي  بن خليل  الرومي وحممد  احلاّج م�سطفى  بن  من حمودة 
لها  موؤجلة  وقدره خم�سة ع�ص غر�سا  احلال  بعد  والباقي  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها 
بذلك  منه  زوجها  ًا  ِعيَّ �َصْ تاأجيال  بائن  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليها 
بن  احلاّج علي  ابن عمها  بالوكالة عن  املزبور  احلاّج علي  كذلك  ذلك  على 
ِعّي عليها الثابت وكالته عنه يف الزواج املزبور ب�سهادة  من�سور الوايل ال�صَّ
ًا مقبول من  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ اأَْعاله �سويا �َصْ ال�ساهدين املزبورين 
رْيَراً يف خام�ص ع�ص ربيع الأول ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور بنف�سه قبول �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ اأبو الفتح، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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عقد زواجح3

18 ربيع الأول 
ل�سنة 1082هـ/ 
1671م  /7  /24

 )...( بن  حممد  تزوج  عزه،  داَم  حممد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  لدى 
قا�سي ال�سلت مبخطوبِتِه عفيفَة بنِت رم�ساَن بِن حممٍد جناعر البكِر البالِغ 
وح�سن  وعونه  نعايل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  من  اخلاليِة 
توقيعه و�سنن نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته خم�سة وع�صين 
غر�سا احلال لها من ذلك خم�سة ع�ص غر�سا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
الآتي ذكره فيه والباقي بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة لها عليها اإىل الفراق 
عطا  عمها  وكيلها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها  بائن  طالق  اأو  مبوت 
ِبَقْب�ص مقدم  ابن حممد جناعر الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف 
ال�سداق ب�سهادة كل واحد من حممد بن احلاّج علي ال�سقيف وعبد القادر بن 
ِعّية  ال�صَّ املعرفة  املرقوم  والدها  بتعريف  بها  العارفني  ك�سوح  احلاّج علي 
رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �َصْ ِعيَّ زواجا �سحيحا �َصْ

يف ثامن ع�ص ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، كاتبه. 
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ح1

طالق ثالثا 
بائن

9 �سهر ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /15

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 

باأعلى نظريه دام اأَْعاله
�سحية  بحال  وهو  �سنان  بن  بكر  حممد  اأْقرانه  فخر  نف�سه  على  اأ�ْسَهد  ملا 
و�سالمته انه طلق زوجته احُلْرَمة قاية بنت املرحوم اإبراهيم اغا طالقا ثالثا 
ًا مبوجب ذلك بانت )قاية( املزبورة من  ِعيَّ بح�صة �سهوده اآخره ا�سهادا �َصْ
ع�سمة مطلقها ثالثا البينونة الكربى فال يحل له ول لك زواج من بعده ال 
َقرَّ واعرتف حممد بكر اأ بعقد جديد ومهر جديد ثم بعد تام ذلك ولزوجه 



379عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املطلق املزبور لي�ص بذمته ملطلقته قاية املرقومة املرقومة موؤخر �سداقها 
ًا وملا ثبت اعرتافه لدى مولنا  ِعيَّ مبلغا قدره خم�سة ع�ص غر�سا اعرتافا �َصْ
ًا  ِعيَّ �َصْ حكما  مبوجبه  وم�سلم  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اإليه  املومى  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
قايه  نف�سها  على  اأ�ْسَهدُت  ثم  �صعا  مقبول  ًا  ِعيَّ �َصْ امرا  لها  ذلك  بدفع  امره 
با�سي  جري  اغا  م�سطفى  العيان  فخر  من  وت�سلمت  قب�سة  انها  املزبورة 
مطلقها   )...( كان  التي  اأ�سبابها  جميع  ال�صيف  القد�ص  مبدينة  ال�سباهة 
املزبور بيتها قبل تاريخه اأْدَناه وهي �ص�سف وحلاف وخمدات ولبا�ص زمال 
قبل  لها  يتاأخر  ل  وجوديل  قي�سانيا  زبدية  ع�ص  وخم�سة  وقنباز  وقمي�ص 
مطلقها ول قبل م�سطفى اغا املزبور من الأ�سباب املْزُبوَرة �سيئا بدل ا�سهادا 
ًا م�سدقا �صعا وعرف بقاية املرقومة لدى �سهود اخره كل وحد من  ِعيَّ �َصْ
فخر ال�سادات ال�سيد علي بن ال�سيد جمال )...( حممد جلبي بن فخِر العياِن 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون  ِعيَّ م�سطفى جلبي الزعيم تعريفا �َصْ
اأَْعاله �سهادة �سهود اخره  ِعّي املومى اإليه  ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف اليوم التا�سع من �سهر  ًا حَتْ ِعيَّ وت�صيح العرتاف بذلك لديه ُثُبْوتًا �َصْ

ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ حممد جلبي. 
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�سداد دينح2

18 �سهر ربيع 
الأول �سنة 

 /24 1082هـ/ 
1671م  /7

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل  ِعيِّ امُلَحرَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة  افتخاِر  و�سيِدنا  مولنا  لدى 
الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا ادعى فخر الفا�سل ال�سيخ حمب 
اهلل بن املرحوم فخر امل�سدرين ال�سيخ جمد الدين العجمي على كل واحد من 
ن�ص اهلل بن زيادة وعلي بن معايل ومطر بن حجاز ومقبل بن �سالح الدين 
وعمران بن ع�سكر، كلهم من اأهايل قرية لفتا الكائنة بظاهر القد�ص، انه كان 
اأحمد بن املرحوم �صف الدين الديري يف ماية  ال�سيخ  كفلهم عند املرحوم 
املزبور،  اهلل  حمب  ال�سيخ  املوؤمن  ت�سلمها  كان  باأيديهم  عددية  ف�سة  غر�ص 
لوارث  املزبور  باملبلغ  والزم  تعاىل  اهلل  رحمة  املزبور  اأحمد  ال�سيخ  ومات 
ال�سيخ اأحمد املرقوم بطريق الكفالة عنهم ودفع املبلغ املرقوم يف وفاء دين 
ال�سيخ اأحمد املرقوم وطالبهم باملبلغ املزبور و�ساأل �سوؤالهم عن ذلك �سئلوا 
اِف وذكروا انهم دفعوا له املبلغ املزبور ول ي�سدقهم على ذلك  اجابوا بالْعرِتَ
يف ح�سب يوم تاريخه ال�سيخ حمب اهلل املرقوم واأَقرَّ واعرتف انه قب�ص من 
اجلماعة املزبور ن اأَْعاله املبلغ املرقوم ول يتاأخر قبلهم من ذلك حق مطلقا



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 380
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون  ِعيَّ و�سدقوه على ذلك ت�سديقا �َصْ
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه  ِعّي امل�سار  ذلك كله الدين مولنا احلاكم ال�صَّ

ثامن ع�ص �سهر ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، الديري ال�سيخ نورالدين، ال�سيخ فتح اهلل املزبور، ال�سيخ 

علي الدقاق، ال�سيخ ابو الفتح ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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وكالةح3

19 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /25

تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  ه  انَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
العلماِء  عمدِة  الأناِم  ولِة  ذخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة  افتخاِر  و�سيِدنا  مولنا  لدى 
الكرمي  ُه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
اأمثاله احلاّج  اأْقرانه وزين  باأَْعلى نظره، دامت ف�سائله ومعاليه ح�ص فخر 
ِعّي عن قبل  كمال بن احلاّج بدر الدين اأَفْندي ال�سهري باملحت�سب الوكيل ال�صَّ
فخر ال�سادات ال�سيد عبد اللطيف بن املرحوم فخر امل�سايخ ال�سيخ عبد القادر 
رابعة  ال�ست  املخدرات  فخر  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  القد�سي  احلرم  �سيخ 
ابنة املرحوم فخر املدر�سني ال�سيخ حممد اأَفْندي العنبو�سي ح�سبما اذنت له 
ِعّية امل�سطرة من حمكمة الباب مب�ص  ة ال�صَّ بالتوكيل املزبور مبوجب احِلجَّ
املحمية واأ�ْسَهد عليه احلاّج كمال املزبور بالوكالة املْزُبوَرة انه �سدق على 
ع اأَْعاله  ِعّي امُلَوقَّ ِعّية ال�سادرة لدى احلاكم ال�صَّ ة ال�صَّ �سحة م�سمون احِلجَّ
)... ...( العامة بني كل واحد من فخر الفا�سل ال�سيخ حممد بن املرحوم ال�سيخ 
ع�ص  �سابع  يف  املوؤرخ  املزبورة  رابعة  ولد  حممد  وال�سيخ  العنبو�سي  يحيى 
�سفر اخلري ل�سنة )...( وانه ل خما�سمة لدفعه ول منازعه يف ذلك بوجه من 
ًا وتعهد احلاّج كمال املزبور انه ان �سدر  ِعيَّ ِعّية مطلقا ا�سهادا �َصْ الوجوه ال�صَّ
على حممد املزبور بن ال�سيخ يحيى املزبور دعوى )ب�ساين( ذلك فتكون قائما 
ملا ت�سدر عليه على ال�سبب ذلك ومهما حدث عليه يف هذه الق�سة وثبت عليه 
ًا و�سدقه على ذلك ال�سيخ  ِعيَّ ِعّي فيدفعه عنه من ماله تعهدا �َصْ بالوجه ال�صَّ
)ف�سدقه( �سحيحة  كذلك  ذلك  ت�سادقا على  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املزبور  حممد 
ِعّي بعد اعتبار ما وجب اعتباره �صعًا حتريراً يف اليوم  �صعية بالطرق ال�صَّ
امل�سمع يف  الب�ص  �سيد  النور مولد  الغر  الأول  ربيع  �سهر  التا�سع ع�ص من 

املجر من �سهر �سنة )اثنني وثمانني( واأَْلٍف. 
علي  �سيخ  اأَفْندي،  اهلل  فتح  اأَفْندي،  الدين  نور  اأَفْندي،  زكريا  مولنا  �سهود: 
ال�سعود  ابو  ال�سيخ  ال�سافعي،  مو�سى  �سيخ  الثوري،  الفتح،  اأبو  �سيخ  الدقاق، 

الدجاين، كاتبه الفقري خليل )...(

 /156
عقد زواجح4

12 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /18

اإبراهيم  املدعو  الرجُل  تزوَج  داَم ف�سُلُه،  اأَفْندي بن حممٍد  اأحمَد  لدى مولنا 
بُن عبد اهلل املهتدي مبخطوبِتِه قادريَة بنِت نا�ٍص النابل�سي، املراأِة الكاملِة



381عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املواِنِع  عن  اخلاِلَيِة 
ع�ص  خم�سُة  جملته  �سداقا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبيه  و�سنة  توفيقه 
بيد، باعرتاف  غر�سا عددية احلال لها يف ذلك خم�سة ع�ص غر�سا مقبو�سة 
ِعّي، بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة  وكيِلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
لها عليها اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك. كذلك 
�سقيقها بدر الدين الثابت وكالته عنها يف ذلك وق�سما العرتاف ِبَقْب�ص مقدم 
ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج فتح الدين بن م�سطفى �سحيمان 
ًا مقبول  ِعيَّ �َصْ ًا زواجا �سحيحا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  العارفني  القادر  و�سقيقها عبد 
ًا حتررا يف ثاين ع�ص ربيع الأول الغر  ِعيَّ من الزوج املزبور لنف�سه قبول �َصْ

النور ل�سنة اثنني وثمان واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل حممد، جلبي كاتبه. 
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ح1

�صاء دار 
َحلَّة  مِبَ

الن�سارى

20 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /26

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا فخر ق�ساة 
ع  ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ الإ�سالم ذخر ولة الأنام احلاكم ال�صَّ
الكامل  ال�ساب  ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
واإبراهيم  م�سطفى  ولديه  على  ِعّية  ال�صَّ بالولية  عثمان  بن  علي  احلاّج 
من�سور  احلاّج  بنت  عا�سة  من  بينهما  �سوية  ومبالهما  لهما  القا�صين 
الثالث  اولدها  من  واحد  كل  بها  وعرف  معه  احلا�صة  زبيده  ال�سهرباين 
تعريفا   )...( ال�سهرباين  الدين  فتح  احلاّج  اولد  وم�سطفى  وحممود  حممد 
لها وجار يف ملكها ومطلق  بينهما ما هو  �سوية  املزبورين  لولدية  ًا  ِعيَّ �َصْ
ِعّي مبوجب حجة  ِعّية ومنتقل اإليها بالنتفاع ال�صَّ ت�سديقها وحيازتها ال�صَّ
�صعية موؤرخة يف اوا�سط املحرم احلرام ل�سنة ثمان وخم�سني واأَْلٍف ويدها 
وا�سعة على ذلك دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك اإىل حني �سدور هذا 
َحلَّة الن�سارى)1(  البيع وذلك جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ
ال�ستية  ُمعدٍّ جلمع ماء  واأبواب به �سهريج  الآن على ثالثة بيوت  امُل�ْسَتِملة 
ه قبلة دار احلاّج فتح الدين  وا�سطبلني ومنافع ومرافق وحقوٍق �صعية، ويحدُّ
باخل�صة،  تعرف  دار  و�صقا  الباب  ومن  النَّافذ  غري  زقاٌق  وتامه  املزبور 
والآن بيد امل�سرتي املزبور و�سمال دار تعرف بابي �سليمان، والآن بيد ال�سيد 
اليا�ص  بيد  والن  قدميا،  اللولو  خليل  احلاّج  دار  وغربا  احلالق  اإبراهيم 

)1( محلة النصارى: تقع غرب الحرم القدسي.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الن�صاين بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه، وما عرف 
ِعّي  به ون�سب اإليه. وكل حق هو لذلك �صعا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
غر�سا عن كل غر�ص  واربعون  ماية غر�ص  قدره  ثمن  للجهالة �صعا  النايف 
املزبورة  البائعة  بيد  مقبو�سا  حال  ثمنا  م�صية  قطعة  وثالثون  خم�سة 
ة امل�سرتي املزبور من الثمن  ِعّي وبريت ِذمَّ باحل�صة واملعاينة القب�ص ال�صَّ
قب�ص  براءة  ِعّية  ال�صَّ بالطرق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  من  جزء  كل  ومن  املرقوم 
وقبول مرعي  بايجار �صعي  ذلك  بينهما يف  البات  البيع  وا�ستيفاء و�سدر 
والتفرق  ِعّية  ال�صَّ الروؤَْية واملعرفة واملعاينة  وت�سلم وت�سليم �سحيحني بعد 
باليدان عن ترا�سي بينهما وحيثما كان يف ذلك منه ذلك وتبعه ب�سمان 
لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  �صعا  يجب  حيث  لزم 
رْيَراً يف ع�صين ربيع الأول  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  اهلل،  ال�سيخ فتح  ال�سيخ ويل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود:   
علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، يو�سف ب�سة ال�سالح، احلاّج حممد )...( ، 

احلاّج علي حممد علي. 

 /157
عقد زواجح2

12 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /18

اأَفْندي بن حممد دام ف�سله تزوج الرجل املدعو خليل بن  اأحمد  لدى مولنا 
اإبراهيم ال�سيد مو�سى مبخطوبِتِه �سفيَة بنِت علي النور، املراأة الكاملِة اخلليِة 
ِعّية اأ�سدقها على بركة اهلل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه  عن املوانع ال�صَّ
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته ت�سعة غرو�ص عددية احلال لها من 
باعرتافها  غرو�ص  ثالثة  وكذلك  منه،  مقبو�سة  عددية  غرو�ص  خم�سة  ذلك 
والباقي  احللول  حكم  على  باقيان  غر�سان   )...( ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك 
بائن  اأو طالقها  الفراق ملوت  لها عليه  موؤجلة  اأربعة غرو�ص  مهرها وقدره 
ًا زوجت نف�سها منه بذلك على ذلك كذلك مناف ومعيانا زواجا  ِعيَّ تاأجيال �َصْ
بها جارها  لدى مولنا. وعرف  املزبور  ال�سيخ  ًا مقبول من  ِعيَّ �َصْ �سحيحا 
ًا حترر يف ثاين ع�ص  ِعيَّ اأحمد بن رم�سان )...( وعبد الرحمن مو�سى تعريفا �َصْ

يف ربيع الأول النور اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اأبو   �سهود: �سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

الفتح. 

�صاء ح�سة 157 ح3
يف دار

 12 ربيع الأول 
 /18 1082ه/ 

1671م  /7

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا فخر ق�ساة 
الإ�سالم ذخر ولة الأنام حمرر الق�سايا والحكام والحكام عهد العلماء



383عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بالقرب من 
درج املولة 
يف القد�ص 

ال�صيف

الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأعالم 
الفا�سل  عمدة  الكرام  امل�سايخ  فخر  ا�سرتى  اأَْعاله  دام  نظريه  باأعايل 
عبد  ال�سيخ  املَكْرمني  امل�سايخ  فخر  املرحوم  حممود  ال�سيخ  مولنا  العظام 
القادروعقبه �سيخ احلرم القد�سي مباله لنف�سه دون غريع من اخيه ال�سيد عبد 
ِعّي  ال�صَّ القادر عقبه املزبور احلا�ص معه باملجل�ص  ال�سيخ عبد  ال�سمد بن 
املزبور  ولده  قبل  ِعّي من  ال�صَّ  )  ...( ملكه  ما هو جار يف  باتا  بيعا  وباعه 
واخيه خليل، ويُدُه وا�سعٌة على ذلك اإىل حني �سدوِر هذا البيع، وذلك جميع 
ٍل  اأ�سْ من  قرياط  ع�ص  ون�سف  قرياط  وربع  قرياط  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ
كامٍل، اأربعٍة وع�صين قرياطًا من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف 
امُل�ْسَتِملة على علي و�سفل والعلو منها ت�ستمل على  بالقرِب من درج املوله 
ثالثة بيوت م�سلح ومرتفق و�سهريج معد جلمع ماء ال�ستية و�ساحة �سماوية 
وال�سفلى منها ت�سمل على ثالثة بيوت ودهليز يلفها، و�ساحة �سماوية وحو�ص 
الباقي  بحق   )...( املزبور  امل�سرتي  �صكة  �صعية  حقوق  ومرافق  ومنافع 
املزبور  امل�سرتي  حممود  ال�سيخ  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  بيد  داٌر  قبلة  ويحدها 
و�صقا دار جارية يف وقف املزبور ا�سماعيل )...( وثمانية واأربعون )...( اأحمد 
الوقا يحد �سمال الطريق ال�سالكة وفيه الباب وغربا دار ال�سيخ �سالح �سيخ 
احلرم بالقد�ص واأخيه ال�سيخ بدر الدين جميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره 
ًا املعلوم  ِعيَّ ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإليه وبكل حق هو لذلك �َصْ
ِعّية ثمن قدره خم�سة ع�ص  ِعّي النايف للجاهلة ال�صَّ ذلك عندهما العلم ال�صَّ
غر�سا يف كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنا حال مقبو�سا بيد البالغ 
امل�سمى  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ًا مبوجب ذلك  ِعيَّ �َصْ املزبور باحل�صة واملعاينة قب�سا 
والطرق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  من  تاريخه  يوم  املرقوم  الغر  جميع  من  املزبور 
بينهم ما يف ذلك باق  االباتِّ  البيع  وا�ستفاء �سدور  بيديه. وقب�ص  امّلْرِعّية 
ِعينِي بعد الروؤية واملعرفة واملعاقدة  �صكة وقبول مرعي وت�سلٍُّم وت�سليٍم �َصْ
ِعّية والتعرف بالأبدان عن ترا�ٍص لهما. وحيثما كان يف ذلك من تبعٍة  ال�صَّ
ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا م�سادقا على ذلك كذلك ثبت م�سمون احلكم 
ًا حتررا يف ثاين  ِعيَّ لدى مولنا احلاكم امل�سار اإليه دامت النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

ع�ص ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سافعي،  الدين  نور  �سيخ  الديري،  ال�سيخ زكريا  �سهود:   

علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

158 ح1
املطالبه 
بدين من 
املتكلمني

20 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /18

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 

ه الكرمي ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

على طايفة 
اليهود 
ال�سكناج

دامت ف�سائله ومعاليه ملا ادعى فخر امل�سايخ الكرمي ال�سيخ بدر الدين بن 
املرحوم ال�سيخ عبد الرازق ال�سهري بابي ع�سبه علي كل واحد من فاق ولد 
اإبراهيم  ولد  ومو�سى  مو�سى  ولد  فرناتان  �سموئيل  ولد  ومو�سى  ا�صائيل 
اليهود وال�سكناج واملتكلمني  ولد �سموئيل وا�صائيل ولدا يليا اجلميع من 
على طايفة اليهود ال�سكناج بالقد�ص ال�صيف بخم�سني غر�سا مما له قبلهم 
مدة �صعية مبقت�سى  ال�صيف  ال�صع  ب�سجن  املزبور  املبلغ  على  واعتقلوا 
�سجل �سابق على تاريخه ح�ص يوم تاريخه اأْدَناه ال�سيخ بدر الدين املزبور 
ل�سنة  الثاين  اأ�سهر ت�سي من غرة ربيع  �ستة  وامهلهم باملبلغ املرقوم من 
ال�سعود  اأبو  ال�سيخ  مولنا  الكرام  الئمة  فخر  امهلهم  وكذلك  اأْدَناه  تاريخه 
�سكوا  اأَْعاله  املزبورة  اليهود   )...( املزبورة  املدة  قبلهم  له  ملا  الداودي 
اليهم  ت�سل  ل  مدة  لهم  بان  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ملولنا  حاإلهم 
ال�سدقاتهم وعطياتهم التي ترد عليهم من بالدهم لعدم المن يف الطريق 
وار�سل اليهم �سابقا �سدقات واخذت يف الطريق ول ت�سل اليهم وقد �ساق 
احواإلهم لفقرهم وفاقتهم و�سربهم  من ذرعهم وقلت حيلتهم وت�سع�سعت 
واعتبارهم وانهم حب�سوا مرارا ل�سحاب الديون فلم يقدروا على اداء �سيء 
ال�سابقه  الإ�سالم  ق�ساة  وان  واع�سارا  تعطيال  احلب�ص  وزادهم  منها  �سي 
نظروهماإىل  واع�سارهم  وفقرهم  حاإلهم  اطلعواعلى  ملا  ال�صيف  بالقد�ص 
مولنا  من  وطلبوا  ِعّية  ال�صَّ التم�سكات  من  مابايديهم  مبوجب  مي�صتهم 
ِعّي امل�سار اإليه النظر يف حاإلهم وال�سوؤال عن ما هم عليه الن  احلاكم ال�صَّ
ِعّي امل�سار اإليه جماعة  من الفقر واأَْلٍفاق فعند ذلك �ساأل مولنا احلاكم ال�صَّ
من امل�سلمني التقاة املوحدين عن حقيقة حال اليهود املزبورين فاخربوه 
بان طائفة اليهود ال�سكناج املزبورون الن مع�صون ل قدرة لهم على دفع 
اخبارا مرعيا  اليهم �سدقاتهم بو�صوا  الديون واهذا و�سلت  ما عليهم من 
ِعّي امل�سار اإليه ان ينظروا يف حاإلهم ويفرج  وطلبوا من مولنا احلاكم ال�صَّ
عنهم من �سجن ال�صع ال�صيف لينظروا يف حاإلهم ويت�ساركوا وفا ديونهم 
معلومة  مدة  لهم  ي�صب  وان  عليهم  دين  له  من  مع  معاملتهم  وليح�سنوا 
فتحرى  املزبورة  املدة  يف  ديونهم  حت�سيل  يف  ليتداركوا  مهلة  تكون 
�ستتة  مدة  لهم  و�صب  وافيا  حتريا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 
ال�سعي  لجل  اأْدَناه  تاريخه  ل�سنة  الثاين  ربيع  �سهر  غرة  من  ت�سي  اأ�سهر 
ًا حمررا يف  ِعيَّ يف حت�سيل ديونهم فيها وامهلهم املدة املزبورة امهال �َصْ

ع�صين ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ فتح اهلل،  ال�سيخ ويل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي. 



385عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

158 ح2

كتاب 
بتناول 
�سلطاين 
ذهب من 
ال�صة 
الرومية

13 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /19

َر مولنا الَعاِل الكبرُي العامُل ال�سهرُي، حمرُِّر دقائِق التف�سرِي، ُمَقّرُر قواعَدها  َقرَّ
واحللِم  العلِم  معدُن  الأناِم،  ولِة  اأوىل  الإ�سالِم،  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر  اأح�سَن 
الإ�سالِم  م�سايِخ  �سيُخ  العظاِم،  العلماِء  اأ�ساطني  �سدُر  والكالِم،  واأَْلٍف�سِل 
احلِق  بني  ُل  الفا�سِ الكامُل  الفا�سُل  العامُل  الَعاِلُ  والإبراِم  النق�ِص  ما�سي 
باأعايل نظرِيه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ ِعيُّ املوىل املويل  ال�صَّ والباطل، احلاكُم 
ِعّي وناقله الرجل الكامل املدعو حجازي  داَم اأَْعاله، حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
بن املرحوم احلاّج خليل بن �سيخه �سلطانيا ذهبا من ال�صة الرومية الوارده 
ال�سنية من جماعة  ال�صيف  القد�ص  اإىل  ق�سطنطينية  �سنة من مدينة  يف كل 
رجال حملة باب العمود عو�سا عن والده املرقوم بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل 
ِعّي املومى اإليه احلجازي  تعاىل وانحالل ذلك عنه واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
املرقوم بتناول ال�سلطاين الذهب يف كل �سنة يف وقته من حمله اأُ�ْسَوة اأمثاله 
رْيَراً يف ثالث ع�ص ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبول �َصْ

الأول الغر النور من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: �سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح. 
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اإمام م�سجد 

�سنان اغا

14 ربيع الأوىل 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /20

ُمَقّرُر  الَعاِلُ الكبرُي العامُل ال�سهرُي حمرُر دقائِق التف�سرِي  َر �سيُدنا ومولنا  َقرَّ
العلِم  معدِن  الأناِم  ولِة  اأوىل  الإ�سالِم،  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر،  اح�سن  قواعده 
واحللِم واأَْلٍف�سِل )...( وارِث علوِم الأنبياِء الكراِم �سدر اأ�ساطني العلماِء الأعالِم 
�سيِخ م�سايِخ الإ�سالِم ما�سي النق�ِص والإبراِم )... ...( خادم �صيعة امل�سطفى 
ِل بني احلِق  عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، الَعاِل العامِل الفا�سِل الكامِل الفا�سِ
ُه الكرمُي م�سطفى اأَفْندي  ِع َخطُّ ِعيِّ واملوىل املويل امُلَوقَّ والباطِل احلاكِم ال�صَّ
ِعّي وناقله )...  بنظره عالية دامت ف�سائله ومعاليه حامل هذا الكتاب ال�صَّ
ال�سهري  اأحمد  ال�سيخ  اإبراهيم  بن  م�سطفى  ال�سيخ  ال�ساحلني  يف  امّلْرِعّي   )...
الكائن  اغا  �سنان  املرحوم  ب�سجد  الأولني  المام  وظيفتي  ال�سوبك  بابن 
بالقد�ص ال�صيف بالقرب من القلعة املن�سورة مبا لذلك من املعلوم وقدره 
يف كل �سنة ثالثة غرو�ص من وقف امل�سجد املزبور عو�ص واحلاّج م�سطفى 
ال�سيهر بابن الفراتي، بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنه. 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ال�سيخ م�سطفى  واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
امُلّعنيَّ  معلومها  ويقي�ص  املزبورة  الوظيفة  مببا�صة  الرتابي  بابن  ال�سهري 
ًا حترر  ِعيَّ ًا مقبول �َصْ ِعيَّ اعالة بال�ستدانه عند احلاّجة )...( واأَِذَنا �سحيحا �َصْ

يف رابع ع�ص من �سهر ربيع الأوىل ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله. 
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كتاب 
بتناول 

�سلطانيا 
ذهبا من 
ال�صة 
الرومية

14ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /20

رين، منبُع  َر مولنا و�سيُدنا اأعلُم العلماِء املميزين، اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ َقرَّ
الأنبياِء  علوِم  وارُث  اأجمعني  اخللِق  على  احلقِّ  حجُة  وال�سيِف،  واحللِم  العلِم 
الفا�سُل  املعايل  �سماحِة  بدُر  املوايل  �سدُر  الدين  م�سكالت  حالَُّل  املر�سلني 
ِعّي املوىل املويل م�سطفى  ال�صَّ ُل بني احلقِّ والباطلِّ احلاكُم  الفا�سِ الكامُل 
ه الكرمي باعال نظره دامت ف�سائله ومعاليه حلامل  ع َخطُّ اأَفْندي يحيى امُلَوقَّ
فخر  بن  ح�سن  ال�سيخ  ال�ساحلني  فخر  اخلطاب  وناقل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا 
التقياء ال�سيخ على )الفرن�سندي( �سلطانيا ذهبا من ال�صة الرومية الواردة 
يف كل �سنة من ق�سطنطينية املحمية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنية من جماعة 
...( ن�سبه بحكم   ...  ...( ال�صيف عو�سا عن  ال�ست حمال بالقد�ص  حملة عطية 
احلاكم  �سيدنا  مولنا  اذن  عنه  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته 
ِعّي امل�سار اإليه كلله اهلل النَِّعم عليه يتناول ال�سطاين املزبور يف كل �سنة  ال�صَّ
ًا  ِعيَّ ًا مقبول �َصْ ِعيَّ من وقته يف حمله اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريرا واأَِذَنا �سحيحا �َصْ

حتررا )...( الدعوى �سهر ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود احلال: �سيخ زكريا، �سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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ح2 

ال�سماح 
بتناول 
اخلبز 

والطعام 
يف العمارة 
العامرة يف 

القد�ص

14 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /20

ُق الفا�سُل افتخاُر ق�ساِة الإ�سالِم ذخُر ولِة  امُلَدقِّ الَعاِلُ  َر مولنا و�سيُدنا  َقرَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املويل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الأناِم 
وناقِل  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلامِل  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل 
هذا اخلطاِب امّلْرِعيِّ امل�سمى حممد ابن املرحوم احلاّج م�سطفى ال�صابي يف 
حجرٍة من حجراِت العمارِة العامرِة)1( الكائنِة بالقد�ِص ال�صيِف مع ما يبلغ 
ذلك من اخلبز والطعام �سباحا وم�ساًء عو�سا عن والده املزبور بحكم وفاته 
ِعّي امل�سار  اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
اإليه تناول اخلبز والطعام �سباحا م�ساٍء يف كل يوم اأُ�ْسَوة اأمثاله تقريرا واأَِذَنا 
رْيَراً يف رابع ع�ص ربيع الأول الأغر الول  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ �سحيحا �َصْ

من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: �سيخ زكريا، �سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، �سيخ اأبو الفتح. 

)1( العمارة العامرة : مجمع خاصكي سلطان أو كما يسمى بالوقفية)6( "العمارة العامرة"، في قلب البلدة القديمة من 
مدينة القدس، حيث يبعد نحو 150 متراًإلى الغرب من باب الناظر، أحد أبواب الحرم الشريف. نشر وترجم النص التركي 

العثماني لهذه الوقفية السيد أسطفان في سنة 1944،
 St. H. Stephan, "An Endowment Deed of Khassaki Sultan, dated the 24th May  

 881-in Auld and Hillenbrand, eds., op. cit., part II, pp. 868 1552,س
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ر�سم نفقة 
طفل �سغري

12 ربيع الأول 
ل�سنة 1082هـ/ 
1671م  /7  /18

العالمِة  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأناِم  ذخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة  قدوِة  الكامِل  الفهامِة  الفا�سِل 
اأَْعاله.  دام  نظره  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ بن حممد  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
بن  خليل  احلاّج  بن  خلف  املدعو  ال�سغري  الطفل  نفقة  ر�سم  ُمَقّررا  كان  ملا 
حمرز امل�ستقر يف ح�سانة والدته �ساحلة بنت ال�سيخ علي البار حياته احلاّج 
خليل املورقوم على والده املرقوم يف كل يوم قطعة م�صية مبوجب �سجل 
ِعّي امل�سار اإليه ح�ص  حكمي �سابق على تاريخ اأْدَناه �سادرا لدى احلاكم ال�صَّ
يوم تاريخه اأْدَناه الرجل املدعوا من�سور بن ال�سيخ علي البار �سقيق �ساحلة 
ِعّي امل�سار اإليه ان النفقة املزبورة خللف  املذكورة وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
على والده املزبور يف كل يوم قطعة م�صية )... .... ...( ول بقي اجرة ار�ساع 
...( الالزمة له من ثمن ادم وزيت و�سابون وغ�سل اثواب ودخول حمام   ...(
ِعّية الدين ل�سابق له منها ول حق له منها وطلب مولنا  و�سائر ح�سانته ال�صَّ
َر للقا�ص املرقوم على والده احلا�ص معه  ِعّي امل�سار اإليه ان تَقرَّ احلاكم ال�صَّ
ِعّي قطعة ثابته �سحيحة للقطعة امُلَقّرره له على والده املزبور  املجل�ص ال�صَّ
ِعّي امل�سار اإليه كثريا واتخذه هاديا  وا�ستخار اهلل تعاىل مولنا احلاكم ال�صَّ
احلاّجة  عند  وبال�ستدانه  والده  اأَْعاله  املزبور  القا�ص  خللف  َر  َقرَّ ون�سريا 
ًا مقبول  ِعيَّ وبالرجوع بنظر ذلك على والده املزبور ُمَقّررا واأَِذَنا �سحيحيا �َصْ
�صعا من من�سور املرقوم الوكيل من �سقيقته حا�سنة والده خلف املرقوم 
ًا حتررا يف ثاين ع�ص يف ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ِعيَّ قبول �َصْ

ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 
علي، ال�سيخ ابواأَْلٍفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ اأبو ال�سعود.
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وظيفة 
ال�سقاية 

يف امل�سجد 
الق�سى

14 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /20

ُمَقّرُر قواعَده  التف�سرِي  ال�سهرُي حمرُر دقائِق  العامُل  الكبرُي  الَعاِلُ  َر مولنا  َقرَّ
واحللِم  العلِم  معدُن  الأناِم  ولِة  اأوىل  الإ�سالِم  ق�ساِة  اأق�سى  تقريٍر  اأح�سَن 
واأَْلٍف�سِل وال�سالِم وارُث علوِم الأنبياِء الكراِم �سدِر ا�ساطنِي العلماِء الأعالِم، 
�سيُخ م�سايِخ الإ�سالِم ما�سي النق�ص والبرام مميز احلالل عن احلرام خادم 
الفا�سل  العامل  العايل  ال�سالم  واأت  ال�سالة  اأف�سل  عليه  امل�سطفى  �صيعة 
ِعّي املوىل املوىل م�سطفى  ال�صَّ ل بني احلق والباطل احلاكم  الفا�سِ الكامل 
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ
ِعّي وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي ال�ساب الكامل املدعو حممود بن  الكتاب ال�صَّ
املرحوم فخر ال�ساحلاتي ال�سيخ م�سطفى ال�سهري بابن ال�صابي وظيفة ال�سقه 
بامل�سجد الق�سى ال�صيف وال�سخرة امل�صفة مبا لها من املعلوم وقدره يف 
الكاينة  العامرة  العمارة  طعام  من  طعام  وق�سم  عثمانية  خم�سة  يوم  كل 
بالقد�ص ال�صيف مع ما يتبعها من اخلبز يف كل يوم �سباحا وم�ساءا وقدره
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وقدره اأربعة ارغفة عو�سا عن والده املزبور بحكم وفاتهاإىل رحمة اهلل تعاىل 
ِعّي امل�سار اإليه خلَّداهلل النَِّعم عليه  وانحالل ذلك عنه واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اأَْعاله  امُلَقّرر  معلومها  وِبَقْب�ص  املزبورة  الوظيفة  مببا�صة  املزبور  ملحمد 
واأَِذَنا �سحيحني  الطعام واخلبز املرقوم بال�ستدانة عند احلاّجة تقريرا  مع 
رْيَراً يف رابع ع�ص �سهر ربيع الأول ل�سنة اثنني  �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي. 
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وظيفة 
النظر على 
وقف �سنان 

اغا

14 �سهر ربيع 
الأول �سنة 

 /20 1082هـ/ 
1671م  /7

َر �سيُدنا ومولنا الَعاِلُ الكبرُي العامُل النحريُر، حمرُر دقائِق التف�سرِي، ُمَقّرُر  َقرَّ
العلِم  معدُن  الأنام  ولة  اأوىل  الإ�سالم،  ق�ساة  اأق�سي  تقريٍر  اأح�سَن  قواعِدِه 
العلماِء  ا�ساطني  �سدُر  الكراِم  الأنبياِء  علوِم  وارُث  والكالِم،  واأَْلٍف�سِل  واحللِم 
الكامُل  الفا�سُل  الَعاِلُ  ال�سالم  م�سايخ  �سيُخ  العظام،  املوايل  قدوُة  الأعالِم، 
اأَفْندي املوىل  ِعيُّ املوىل م�سطفى  ال�صَّ ُل بني احلق والباطل، احلاكُم  الفا�سِ
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه حامل هذا الكتاب  ع َخطُّ امُلَوقَّ
املرحوم  بن  حممد  امل�سمى  الكامل  الرجل  امّلْرِعّي  اخلطاب  وناقل  ِعّي  ال�صَّ
�سنان  وقف  على  النظر  وظيفة  يف  ال�صابي  م�سطفى  احلاّج  التقياء  قدوة 
الوقف  القد�ص  قلعة  جتاه  املو�سوف  بالقد�ص  الكائن  عليه  املوقوف  اغا 
املرقوم  والده  عثماين عو�سا عن  يوم  كل  وقدره يف  املعلوم  من  بذلك  مبا 
احلاكُم  مولنا  واأَِذَن  عنه.  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  وفاتهاإىل  بحكم 
املزبورِة  الوظيفِة  مببا�صِة  عليه  املوىل  نعم  دامت  اإليه  امل�ساُر  ِعيُّ  ال�صَّ
)وبال�ستدانة(  املزبور  الوْقف  اأَْعاله من حم�سول  امُلّعنيَّ  معلوِمها  ويقب�ِص 
رْيَراً يف رابع  عند احلاّجة تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ع�صمن �سهر ربيع الأول النور من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود احلال: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأَْعاله، حممد جلبي 

الرتجمان. 
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15 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /21

امٌة  الفهَّ الفا�سُل  العالمُة  و�سيُدنا  مولنا  َر  وتدبَّ َل  تاأمَّ بعَدما  َر  وُقرَّ ُفِر�َص 
ِعّي املوىل اأحمد  الكامُل، قدوُة ق�ساِة الإ�سالِم، ذخُر ولِة الأناِم، احلاكُم ال�صَّ
بر�سم  ومعاليه  ف�سائله  دامت  اأَْعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد،  ابن  اأَفْندي 
ُرِزَقْتها  التي  موجود  بنتها  ونفقة  جلبي  علي  احلاّج  بنت  �سفية  عدة  نفقة 
اأدم  من مطلَّقها ثالثا عبد الباقي بن عبد املوىل وملا حتتاجان الدين ثمن 
اأثواب واأجرة �سكن العدة و�سائر احتياجاتهما  وخبز وزيت و�سابون وغ�سل 
ِعّية مما ل بد لهما منه ول غنى لهما عنه ما قيمة ذلك وقدره يف كل ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

يوم قطعتان ون�سف على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما ير�سم نفقة عدة �سفية 
املزبورة قطعة ون�سف قطعة وما ير�سم نفقة بنتها قطعة م�صية على عبد 
اإليه دامت نعم املوىل  ِعّي امل�سار  الباقي املرقوم ولدى مولنا احلاكم ال�صَّ
باإنفاق ذلك عليها وعلى بنتها موجود امل�ستقرة يف  عليه ل�سفية املزبورة 
ح�سانتها وبال�ستدانة عند احلاّجة وبالرجوع على مطلقها املرقوم تقريرا 
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا من وكيلها احلاّج �سالح الدين بن 
الول  ربيع  رْيَراً يف خام�ص ع�ص يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول   )...( برهان  املرحوم 

النور ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
النوري،  الفتح  ابو  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ اأبو الفتح الدجاين، كاتبه. 
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دعوة 
ح�ص ارث

12 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /18

ومولنا،  �سيِدنا  لدى  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعّي  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
احلاكِم  الأناِم،  ولِة  ذخِر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  قدوِة  ِق  امُلَحقِّ الفا�سِل،  ِق  امُلَدقِّ
اأَْعاله،  دام  نظريه  باأعايل  ع  امُلَوقَّ حممد،  ابِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ
قبل  املدعو  الإ�سالم  لدين  املهتدي  اهلل  عبد  بن  حممد  املدعو  ال�ساب  ادعى 
ا�سالمه �سالح ولد حنا الن�صاين البالغ العاقل اخلايل على اقالم بنت بدر�ص 
الن�صاين التي كانت زوجا حلنا املرقوم وعرف بها �سالح بن دنديل �سيخ 
ًا وقال يف تقرير دعواه عليها ان من املخلف عن والده  ِعيَّ ن�سارى تعريفا �َصْ
املرقوم اربع فردات بن قهوة زنتها قنطاران وثالث فردات فلفل واثني ع�ص 
اأثوابا واأربع قوا�ص حزمة ورق �سيني عدته ثالثون فنجانا وخم�ص  فردة 
جرار زيتا و�ست جرار جبنا مكبو�سا وثالَث مراعني نحا�سا وع�صين �سحنًا 
نحا�سًا و�سمعدان ف�سة حمال بالذهب وثالث طناجر نحا�سا وطوقا نحا�سا 
اإرثه  وانح�ص  ال�سامة.  قبل  هلك  والده  وان  زينات،  وثالث  ولن�سات  وثالث 
ِعّي يف زوجته اأقالم املزبورة ويف اأخيه لبيه ياقوب. وان اخاه ياقوب  ال�صَّ
ِعّي فيه ويف والدته اقالم املزبورة وان  هلك قبل ا�سالمه وانح�ص ارثه ال�صَّ
واخيه  والده  قبل  من  ِعّي  ال�صَّ بالإرث  املْزُبوَرة  الأ�سباب  من  يخ�سه  الذي 
ربيع  بنت  نعمة  املدعوة  والدته  وان  الأ�سباب  اأْرَباع  ثالثة  املرقوم  ياقوب 
ِعّي فيه مبفرده وان من  اإرثها ال�صَّ وله غزاإله هلكت قبل ا�سالمها وانح�ص 
قنايني  واأربع  ف�سة  من  وعقدا  ف�سة  منه  وجبا  ذهبا  نعمًة  عنها  املخلف 
حريرا وع�صة �سحون نحا�سا وثالث ب�سط وطاقية ف�سة واربع خمدات حريرا 
وفر�سني �سو�سيا وثالثة مناول و�سندوقا خ�سب و�ستنيا جلدا وخم�ص يردات 

قما�سا خمتلفة اللوان ولبه ذهبا وخلخال ف�سه وثالث �سواين نحا�سا وان
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املدعي عليها املزبورة وا�سعة يدها على ح�سته من مرتوكات والده َوَقْدُرها 
ِعّي  ال�صَّ اإرثها  املنح�ص  نعمة  والدته  عن  املختلفة  الأ�سباب  وعلى  ثالثة 
�سوؤالها عن  و�ساأل  اإليه  وت�سليمها  ذلك  يدها عن  برفع  فيه مبفرده وطالبها 
له  ت�سهد  بينة  املدعي  من  وطلب  كله  ولذلك  بالإنكار.  فاأجاَبت  �سئلت،  ذلك 
طبق دعواه، والتم�ص ميني املدعى عليها املزبورة فحلفت باهلل العظيم منزل 
الأ�سباب املزبورة املدعي بها  ال�سالم بان  الجنيل على �سيدنا عي�سى عليه 
املدعي املرقوم بانها خملفة عن والده ووالدته ل يكن عندها ول تطلع عليها 
ًا وذكرت املدعى عليها املزبورة ان الذي ي�صف يف مرتوكات  ِعيَّ حلفا �َصْ
والد املدعي ومرتوكات والدته و�سيه ربيع ولد عطا اهلل الن�صين لكونه ملا 
ًا فخر اخلطباء املكون من  ِعيَّ �َصْ انت�سب عليه و�سيا  املرقوم  املدعي  ا�سلم 
ذلك  جملة  فكان  املرقوم  املدعي  مال  على  وحا�سبه  جماعة   )...  ...( ال�سيخ 
ماية غر�ص وثمانية واأربعون غر�سا بعد اخراج امل�ساري عنها الو�سي ال�سابق 
ة احلرام ل�سنة  لل�سيخ )... ...( مبوجب حجة املجل�ص املوؤرخة بثامن ذي احِلجَّ
احلاّج  اأَفْندي خليل  الق�ساة عمدة  لدى قدوة  ال�سادرة  واأَْلٍف  اثنني و�سبعني 
ال�سابقة وابرزت  الرهون من الو�سف  ال�صيف �سابقا وت�سلم  فهمي بالقد�ص 
ة ل�سنة  دفرت خملفات والد املدعي املرقوم املوؤرخ ب�ساد�ص ع�ص من ذي احِلجَّ
�سبعني ال�سمان لدى حممد اأَفْندي بن رجب الق�سام بالقد�ص ال�صيف وفر�ص 
ة والدفرت بوجه املدعي انكر م�سمونها ف�سهد م�سمونها كل واحد من  احِلجَّ
�صعية  �سحيحية  �سهادة  اجلار  م�سطفى  بن  واأحمد  اخلالدي  زكريا  كاتبه 
�سهادتهم  قبلت  ًا  ِعيَّ �َصْ دافعا  �سهادتهما  يبدو  ما ل  املرقوم  املدعي  بوجه 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  و�سيدنا  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  ثبت  وملا  ًا  ِعيَّ �َصْ قبول 
ًا عرف املدعي املرقوم  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه حكما �َصْ ِعيَّ امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ
ان لي�ص له دعوى على املدعى عليها املزبور وينفي من يعار�سها ل�سبب ذلك 
رْيَراً يف الثاين ع�ص  ًا حَتْ ِعيَّ ًا مقبول �َصْ ِعيَّ ًا ومنعا �سحيحا �َصْ ِعيَّ تعريفا �َصْ

من ربيع الول النور من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى.
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وك�سوة 

قا�صين 
م�ستقرين 

يف ح�سانة 
والدتهما

15 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /21

فر�ص �سيدنا ومولنا العالمة الفا�سل الفهامة الكامل قدوة ق�ساة الإ�سالم 
ه  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن حممد  اأحمد  امّلْرِعّي املوىل  ذخر ولة الأنام احلاكم 
حممد  وك�سوة  نفقة  بر�سم  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي 
ح�سانة  يف  امل�ستقرين  الطناحي  على  احلاّج  املرحوم  ولدي  وم�سطفى 

ادم وزيت وخبز اإليه من ثمن  والدتهما امنه بنت بيا�ص وملا يحتاجان 
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و�سابون وغ�سل اثواب ودخول حمام وغري ذلك مما ل بد لهما منه ول غنى 
قطع  اربع  تاريخه  من  مي�سي  يوم  كل  يف  وقدره  ذلك  قيمة  ما  عنه  لهما 
م�صية �سوية بينهما على ما نفقا فيه ثمن ذلك ما هو بر�سم نفقتهما ثالث 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن  قطعة م�صية  لك�سوتهما  بر�سم  هو  وما  قطع 
امل�سار اإليه لو�سيهما فخر الف�سل والئمة ال�سيخ عبد ال�سالم بن املرحوم )...( 
الئمة ال�سيخ اأحمد يون�ص باإنفاق ذلك عليهما �سوية بينهما وبال�ستدانة عند 
واأَِذَنا �سحيحني مقبولني  احلاّجة وبالرجوع بنظر ذلك على مالهما تقريرا 
رْيَراً يف )اخلام�ص( ع�ص يف ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ )...( قبول �َصْ من الو�سي املرقوم 

الول النور ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله. 
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16 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /22

ِلِه املبني، ول يلتم�ُص اأ�صاَر  احلمُد هلِل الذي ل يقتب�ُص اأنواَر الأفراِح اإل ِمْن ف�سْ
الربكاِت اإل من احت�ساِبِه لنظرِيِه ول تقطُف اأزهاَر التوفيِق اإل من توفيِقِه الذي 
عمَّ النظرَي، ول جنمُع الآداَب ال ملزاحمٍة على اإلهدى، وهو على جْمِعِهْم هذا 
ي�ساء، قديٌر اأحمُدُه اْذ جعَل النكاَح اأح�سَن انواٍر َتقرِتُن به الكواكُب بال�سعوِد، 
اإىل  و�سيلًة  ُه  َ و�سريَّ العقوِد  جواهَر  فينتظُم  ال�سيادِة،  اأحباُل  به  وتت�سُل 
الإئتالِف وجمِع الأحباِب )...( اإىل التَّنا�سِل وحفِظ الأ�سباِب و�سوِل الأج�ساِد، 
والبناِت،  البنني  من  خْلُقه  َر  قدَّ ما  الغيُب  كاَن  من  به  ونخرُج  ال�ستاِت،  ولِّ 
وُت�ساُق به الطيبات للطيبني والطيبون للطيبات، واأ�ْسَهَد له ل اإله اإل اهلل وحَده 
غر�ِسها،  يانِع  من  الإقباِل  ملراِث  يجتني  يزْل  ل  عبٍد  �سهادَة  له،  �صيَك  ل 
عبُده ور�سوُله  اأنَّ حممداً  واأ�ْسَهد  اإْن�ِسها  ويحتلي يف ح�صاِت اجلماِل غرو�ِص 
الذي جعل النكاَح من �سنِنِه وطريقِتِه، وحثَّ عليه ُليباهي يوم القيامِة المَم 
ِتِه، واأنِزَل عليه يف حُمكم كتاِبه العزيز تبينًا له وتب�سرياً، وهو الذي خلق  باأمَّ
من املاء ب�صاً، فجعَلُه ن�سبًا و�سهراً. وكان رُبَك قديراً �سلى اهلل تعاىل عليه 
ف�سيٍح  كلِّ  ل�ساُن  بها  ينطُق  �سالًة  واأحبابه  واأزواجه  واأ�سحابه  اإله  وعلى 
باملبالغِة فيها، وت�صُق اأنواُر المياِن من مغارِب غايِتها وم�سارِف مباِدْيها 
ما هبْت رياُح الفراِح وفاَح رياُح الفالِح وغنْت بالبُل ال�سعوِد على منا�سات 
النجاِح، وجرْت اأقالُم الُبَلغاِء يف طرو�ِص النِّكاِح و�سلَّم ت�سليمًا وزادهم �صفًا 
ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلُل تعاىل لدى  ِعّي امُلَحرَّ وتعظيمًا. وبعد، فاإنه باملجل�ص ال�صَّ
مولنا و�سيِدنا افتخاِر ق�ساِة الإ�سالِم وذخِر ولِة الأناِم عمدِة العلماِء الأعالِم 
ه الكرمي نظري اعاليه  ع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�صَّ
الفخام  الف�سالء  الكرام عمدة  املدر�سني  تزوج فخر  ف�سائله ومعاليه  دامت 
ال�سيخ عبد الرحيم بن مولنا فخر العلماء واملدر�سني �سدر الفقهاء املحدثني 
املرحوم بن  الدين  �صاج  اأَفْندي  عمر  ال�سيخ  امُلَحقِّقني  الف�سالء  خال�سة 
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بن  ال�سمد  عبد  ال�سيخ  العاملني  العلماء  �سدر  الغفور  ربه  عفو  الدارجاإىل 
العلوم  مفيد  لني  الواأ�سْ الأولياء  �سفوة  العارفني  الأقطاب  قطب  املرحوم 
ال�سمداين  والقطب  الرباين  الَعاِل  ال�سيخ  الف�سائل  �ستات  جامع  للطالبني 
العزيز ونفعنا بربكاته و�سالح دعواته  العلمي قد�ص اهلل �صه  ال�سيخ حممد 
بنت  فاطمة  ال�ست  املخدرات  فخر  الكنون  والدرة  امل�سون  ال�ست  ملخطوبته 
بالع�سلي  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  اجلواد  عبد  اخلوجة  املعتربين  التجار  فخر 
ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغ  البكر  ال�صيف  بالقد�ص  التجار  �سيخ 
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته اأربعماية غر�سا وخم�سون غر�سا عددية احلال 
ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�ص  ثالثماية  ذلك  من  لها 
ِعّي والباقي بعد احلال وقدره ماية غر�ص وخم�سون غر�سا  قيد العرتاف ال�صَّ
ًا زوجها منه  ِعيَّ موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ
الع�سلي  ال�سيخ حممد  املَكْرمني  الأفا�سل  �سقيقها فخر  بذلك على ذلك كذلك 
ِعّية عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص  بالوكالة ال�صَّ
مقدم ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من �سقيقها اخلواجة جمال واخلوجة 
والدها  ًا وبح�سور  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  ِعّية  ال�صَّ املعرفة  بها  العارفني  الدين  كمال 
املزبور  للزوج  مقبول  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحا  زواجا  ِعّي  ال�صَّ احل�سور  املذكور 
الأولياء  �ساللة  املَكْرمني  اخلطباء  زبدة  امُلَحقِّقني  العلماء  فخر  حجة  من 
وال�ساحلني ال�سيخ ابو الوفا العال بالوكالة عنه، الثابت وكالته عنه يف ذلك 
املرحوم  بن  ال�سيخ عبد احلي  املحقيقني  العلماء  واحد من فخر  �سهادة كل 
الفا�سلني  الَعامِلي، وفخر  اأَفْندي  القادر  ال�سيخ عبد  العلماء واملدر�سني  فخر 
املبارك  النكاح  عقد  وت  ًا.  ِعيَّ �َصْ قبول  �سال  بابن  ال�سهري  حممود  ال�سيخ 
ِعّية وواجباتها املحمية امّلْرِعّية وعليهما املعا�صة باملعروف  ب�صايط ال�صَّ
واإحلاق احل�سن املاألوف، اإنَّ اهلل مع املتقني الذين اتقوا والذين هم حم�سنون. 
ل�سنة  الأول  ربيع  �سهر  من  ع�ص  �ساد�ص  و�سطر  وقع  وكما  وحرر  ذلك  جرى 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهد: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ فتح اهلل الديري، 
له ال�سيخ علي النوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي،  ال�سيخ علي الدقاق، كاتب اأ�سْ

ال�سخ خليل اخلالدي، حممد جلبي الرتجمان.
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ح2

تن�سيب 
ناظرا 
ًا  ِعيَّ �َصْ

على 
اليتام

اأواخر ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /5

َب مولنا و�سيُدنا العالمُة العمدُة الفهامُة �ساللُة العلماُء واملوايل الفخاِم،  ن�سَّ
الق�ساُم، مولنا  ِعيُّ  ال�صَّ العلماِء الأعالِم احلاكُم  الكراِم، عمدُة  فخُر املد�سني 
ومعاليه،  ف�سائله  دامت  باأعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  اأحمد 
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حممد  على  ًا  ِعيَّ �َصْ ناظرا  �صف  بن  اإبراهيم  وناقله  الكتاب  هذا  حلامِل 
البلوغ  درجة  عن  القا�صين  الطالحي  علي  املرحوم  يتيمي  وم�سطفى 
نفعها  العائد  وامل�سلحة  احلظ  نف�ص  فيه  ما  عليهما  الو�سي  مع  ليتعاطى 
بحيث  ذلك  وغري  وعطاء،  واأخذ  و�صاء  بيع  من  املزبورين  القا�صين  على 
ال  م�ساحلهما  من  �سيئا  يعمل  ل  املزبورين  القا�صين  على  الو�سي  ان 
ِعّي مببا�صة النظر على اليتيمني  مبعرفة الناظر واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
املزبورين ح�سبة هلل تعاىل بعد اأْن اأو�ساه بتقوى اهلل الذي هو من اأتقاه التقاة 
رْيَراً يف اواخر ربيع الأول  ن�سبا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

 /161
عقد زواجح3

18 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /24

لدى مولنا و�سيدنا قدوِة تقاِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم عمدِة العلماِء الأعالِم 
ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  اأَْعاله،  املزبوِر  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
الكرمُي باأعايل نظرِيه )... ..... ..( تزوج الرجل املدعو احلاّج حممد بن املرحوم 
بك  م�سطفى  العيان  فخر  بنت  �سفية  مبخطوبته  الدم�سقي  اأحمد  احلاّج 
ِعّية  ال�سباهي بالقد�ص ال�صيف ال�سهري )... ...( البالغ اخلالية عن املوانع ال�صَّ
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبينا حممد �سلى 
�ستون  ذلك  لها من  احلال  مايُة غر�ٍص عددية  و�سلم �سداقًا جملُته  اهلل عليه 
ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك   )....  ....( وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سا 
والباقي بعد احلال وقدره اأربعون غر�سا موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت اأو 
ِعّي زوجها منه )...( على ذلك كذلك والدها بالوكالة  طالق بائن التاأجيل ال�صَّ
عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص )...( ال�سداق املزبور 
�سهادة كل واحد من ال�سيخ ح�سن بن ال�سيخ حممد )... ..( واحلاّج حممد )... ... 
ًا بذلك )... .... ...( زواجا �سحيحا �صعا مقبول  ِعيَّ ....( العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ

)... ... ... ...( ثامن ع�ص ربيع الأول ل�سنة اثني وثمانني واأَْلٍف. 
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عقد زواجح1

24 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /30

الرتجماين  حممد  ال�سيِد  املرحوم  ابُن  مو�سى  ال�سيُد  الأ�صاِف  قدوُة  تزوج 
مبخطوبِته فخِر املخدراِت ال�ستِّ اآمنة بنِت قدوِة التقياِء ال�سيِخ اأبي الوفا ابن 
ه، العزيز  علي را�سي �سبط قدوة الأقطاب ال�سيخ اأحمد الدجاين قد�ص اهلل �صَّ
ِعّية اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه  البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�صَّ
وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم �سداقا جملته 
عددية  غر�سا  �ستون  لها  ذلك  من  احلال  عددية،  غرو�ص  وع�صة  غر�ص  ماية 
ِعّي، والباقي  مقبو�سة بيدها باعرتاِف وكيِلها والِدها املزبوِر العرتاف ال�صَّ
بعد احلال وقدره خم�سون غر�سا عددية موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوٍت اأو 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك وكيُلها والُدها ِعّي. زوَّ طالٍق بائِن التاأجيل ال�صَّ
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ال�سداق  مقدم  ِبَقْب�ص  العرتاف  ذلك، ويف  وكالُته عنها يف  الثابُت  املزبوُر 
ب�سهادة كل واحد من الأخوين احلاّج م�سطفى واحلاّج اأحمد ولدى ابي الن�ص 
املعروف لهم العارفني بها بتعريف ال�سيد خليل بن احلاّج م�سطفى املعرفة 
ًا مقبول من الزوج املزبور قبول  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ ِعّية ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

رْيَراً يف رابع ع�صين ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  نورالدين،  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   
ابواأَْلٍفتح، ال�سيخ خليل، حممد حلبي الرتجمان، ال�سيد اأحمد بن ال�سيد يو�سف 
ال�سباغ، فخر الدين احلاّج ح�سن البحري، مو�سى احل�سبا حممد �سايف احلاّج 

ال�صيف. 
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ح2

�صاء 
غرا�ص

26 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /1

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
ملحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  اأَجلَُّه  العليِّ املنيِف،  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
فخِر ق�ساِة الإ�سالِم، ذخِر ولِة الأناِم حمرِر الق�سايا والأحكام باإحكام عمدة 
ه الكرمي باأعايل  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي امُلَوقَّ العلماء الأعالم احلاكم ال�صَّ
نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى احلاّج حممد بن اإبراهيم املغربي مباله 
لنف�سه دون غريه من اأخيه احلاّج علي اإبراهيم املزبور فباعه ما هو له وجار 
الأوىل  جمادي  ع�صين  خام�ص  يف  موؤرخة  �صعية  حجة  مبوجب  ملكه  يف 
ة املزبورة َوَقْدُرها ثالثة قراريط  ل�سنة ثمان و�سبعني واأَْلٍف وذلك جميع احُل�سَّ
ل كامل يف جميع الغرا�ص العنب والتني والزيتون وال�سفرجل والتفاح  من اأ�سْ
وغري ذلك القائم اأ�سوله باأر�ص اخلرية بظاهر القد�ص ال�صيف املحدود قبله 
اجلواهر  خلة  و�سمال  بالبحر  يعرف  بزون  اأولد  َكْرم  �صقا  ال�سدري  هربة 
وغربا بالرم اأبي حبله �صكة امل�سرتي املزبور بحق ثالثة قراريط ويف �صكة 
بحق الباقي يف جميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما 
العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعا  لذلك  هو  حق  وبكل  اإليه  ون�سب  به  عرف 
النايف للجهالة �صعا ثمن قدره ثالثة غرو�ص ثمنا حال مقبو�سا  ِعّي  ال�صَّ
ذلك  مبوجب  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه  بيده  املزبور  البائعني  بيد 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ويف كل جزء منه الرباءة  بريت ِذمَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء وعليه البيع األبات بينهما  ِعّية بالطريق ال�صَّ ال�صَّ
�صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف 
ِعّية والتفرق بالأيدان عن تر�ص منهما  بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا وكمل 
تاريخها  املحكي  ة  احِلجَّ مبوجب  املرقوم  التبايع  بهذا  املزبور  للم�سرتي 

ًا ت�سادقا على ذلك كذلك ِعيَّ اأَْعاله �ستة قراريط يف اأغرا�ص املزبور كمال �َصْ
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اهلل  خلَّدا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت 
رْيَراً يف �ساد�ص ع�صين ربيع الأول ل�سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ النَِّعم عليه 

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 

 /162
ح3

�صاء 
غرا�ص 
بار�ص 
اجليب

27 �سهر ربيع 
الأول �سنة 

 /8  /2 1082هـ/ 
1671م

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأَفْندي بن  ِعيِّ املوىل املويل ح�سن  ال�صَّ الإ�سالِم وامل�سلمني، احلاكِم  م�سايِخ 
ه الكرمي بنظري اأعاليه دامت ف�سائله ومعاليه ا�سرتى احلاّج  ع َخطُّ حممد امُلَوقَّ
علي بن اإبراهيم املغربي ماله لنف�سه مراجعة من اأخيه احلاّج حممد احلا�ص 
ِعّي فباعه ما هو له وجار يف ملكه مبقت�سى حجة �صعية  معه باملجل�ص ال�صَّ
موؤرخة يف رابع �سعبان ل�سنة ت�سع و�سبعني واأَْلٍف ويده وا�سعة على ذلك اإىل 
�ستة  الربع  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ بيع  حني  وذلك  البيع  هذا  �سدور  حني 
ل كامل يف جميع الغرا�ص العنب والتني القائم اأ�سوله باأر�ص  قراريط من اأ�سْ
اجليب)1( بظاهر القد�ص ال�صيف املحدود قبلة بَكْرم اأولد حجر و�صقا بَكْرم 
بجميع  احل�سحي�ص  اأولد  وغربا  املراوي  اولد  بَكْرم  و�سمال  النحلة  ليزا 
اإليه  ون�سب  به  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف  ذلك  حقوق 
للجاهلة  النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعا  لذلك  هو  وبكل 
�صعا ثمن قدره اأربع غرو�ص عددية ثمنا حال مقبو�سا بيد البالغ املزيبور 
ة امل�سرتي املزبور  ِذمَّ ِعّي مبوجب ذلك بريت  ال�صَّ باعرتافه بذلك العرتاف 
من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء من الرباءة ال�صيعة والتفرق بالأبدان 
عن ترا�سي منهما حيثما كان يف ذلك من ذلك وثيقة ف�سمانة لزم حيث 
ة  احِلجَّ مبوجب  املرقوم  التبايع  بهذا  املزبور  للم�سرتي  وكمل  يف  حتر�ص 
ًا ت�سادقا على  ِعيَّ �َصْ املرقوم كمال  الغرا�ص  اأَْعاله ن�سف  تاريخها  املحكي 
ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله  ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف �سابع ع�صين �سهر ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ

واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ خليل الديري، حممد حلبي الرتجمان. 

)1( الجيب: تقع في الشمال الغربي من مدينة القدس. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص 283.
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ح1 

حما�سبة 
�صعية

اأواخر �سهر 
ربيع الأول �سنة 

 /8  /5 1082هـ/ 
1671م

هذه حما�سبٌة �صعيٌة �سدرْت بالطرِق امّلْرِعّيِة بنَي كلِّ واحٍد من فخِر ال�ساحلني 
ال�سيِخ عبِد الرحمن اجلاعوين الو�سيِّ على كل واحٍد مْن �سالح وكيمبا يتيمي 
املرحوم كمال اخلوجة حممد الرملي ويحيى بن عبد الرحمن �سموم الناظر 
مال  من  املزبور  الو�سي  قب�سه  ما  على  املزبورين  اليتيمني  على  ِعّي  ال�صَّ
ِعّي من قبل والديهما وباإلهبة  القا�صين املزبورين الآيل اإليهما بالإرث ال�صَّ
ِعّية مبوجب حجة �صعية وعلى ما �صفه يف مدة �سنة كاملة اأولها غرة  ال�صَّ
�سهر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف واآخرها ختامها. �سدر ذلك كله 
احلاكم  العظام  املوايل  �ساللة  الكرام  املدر�سني  افتخار  و�سيدنا  لدى مولنا 

ه الكرمي عليه نظر اهلل بخري عناية اهلل.  ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ ال�صَّ
 )...( املعلم القا�صين املزبورين بينهما للذكر مثل حظ النثني غر�ص407، 
ِعّية مبوجب حجة �صعية  ِعّي )... ...( 287غر�سا باإلهبة ال�صَّ �سهد بالإرث ال�صَّ
 ، 1081هـ/  ال�صيفة  ة  احِلجَّ ذي  غرة  اأولها  �سنة  مدة  يف  ربح  120غر�سا، 
ال وربحا 479 غرو�سا، يف مدة �سبعة اأ�سهر اأولها  72غرو�سا، ك�سف جمعه اأ�سْ
غرة ربيع الثاين لل�سنة املْزُبوَرة اأَْعاله �سهر يوم 5غرو�ص35، علوف الو�سي 
يف مدة �سنة 12، غرو�ص 47، جممله للقا�صين املزبورين حتت يد الو�سي 

432
وينفق  املزبورة  القا�صة  كيمبا  بنفقة  متربع  انه  املزبور  الو�سي  ذكر  ثم 
ة الرحمة ل�سنة تاريخه بخم�ص  عليها تربعا من غري رجوع من غرة ذي احِلجَّ
مبعرفة  حو�سب  واأَْلٍف.  وثمانني  اثنني  ل�سنة  الأول  ربيع  �سهر  اأواخر  )ت�سع( 
العبد الفقري هلل �سبحانه اأحمد بن م�سطفى املحا�سب بالقد�ص ال�صيف ممهور 

مبهره املعتاد عفى عنهما. 

 /163
ح2

وكالة 
مطلقة

27 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /2

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي باأعايل  ع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ ِعيِّ املوىل م�سطفى  الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا ثبت ب�سهادة كل من الرجل الكامل املدعو 
ال�سيد عبد اللطيف  يحيى بن حممد قرطم واأحمد بن عبد القادر القد�سي بن 
املطلق  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  القد�سي  �سيخ احلرم  القادر  ال�سيخ عبد  املرحوم  بن 
ان  له  ماأذون  العنبو�سي  اأَفْندي  حممد  املرحوم  ابنة  رابعة  ال�ست  قبل  عن 
ِعّية امل�سطرة  يوكل ويقيم مقام نف�سه من �ساء اأو يختار مبوجب احلجج ال�صَّ
ل�سنة  اخلري  �سفر  ع�ص  ثامن  يف  املوؤرخة  املحمية  مب�ص  الباب  مبحكمة 
تاريخه فوكل ال�سيد عبد اللطيف املذكور احلاّج كمال بن بدر الدين املحت�سب 
مرتوكات  من  املزبورة  رابعة  ال�ست  يخ�ص  ما  وال�ستخال�ص  القب�ص  يف 
ىين مب�ص املحرو�سة ممن هو وا�سع يده على مرتوكاتهم اأخونها امُلَتَوفَّ
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من النقود والعقارات الكائنة بالقد�ص ال�صيف كائنا من كان ويف الدعاوي 
عن  خال  الأف�سال  اأوىل  احلكام  ال�سادة  واملرافعةاإىل  واجلدال  واملخا�سمة 
ال�سلح والجراء وكالة �صعية مقبوله من احلاّج كمال املزبور لنف�سه قبول 
ًا �سهادة �صعية بوجه ال�سيخ حممد بن يحيى العنبو�سي بن عم رابعة  ِعيَّ �َصْ
املزبورة واحلاّج اأحمد بن �سيخ ال�سوق الو�سي �سابقا على اأيتام ال�سيخ حممد 
ًا فقبلت �سهادتهما بذلك  ِعيَّ اأَفْندي املرقوم فلم ينديا يف �سهادتهما مطعنا �َصْ
رْيَراً يف اليوم ال�سابع والع�صين من �سهر ربيع الول ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ قبول �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود:   
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ خليل اخلالدي، حممد جلبي الرتجمان.

 /163
ح3

عقد زواج 
معلق 

)م�صوط( 

29 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /4

بنِت  اأُْن�ص  الغربي مبخطوبِتِه  ر�سوان  ال�سيخ  ابن  مدين  املدعوُّ  الرجُل  تزوَج 
ِعّية اأ�سدقهاعلى بركة  اأحمد حمد ابن البكى القا�ص اخلالية عن املوانع ال�صَّ
اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا 
جملته ثالثون غر�سا عددية احلال لها من ذلك ع�صون غر�سا عددية مقبو�سة 
منها بيد والدها اأربعة غرو�ص تعو�ص لها قمي�ص وردي وخمدتني وقمي�ص 
ًا عليها  ِعيَّ ِعّي املن�سوب و�سيا �َصْ ولب�سة ف�سه لعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
ِعّي  ٍة لها للحلول ال�صَّ لقب�ص ذلك ولها من احلال �ستة ع�ص غر�سا حال بِذمَّ
اأو طالٍق  الفراق مبوٍت  اإىل  موؤجلة  وقدره ع�صة غرو�ص  احلال  بعد  والباقي 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك والُدها املزبور بالولية  ًا زوَّ ِعيَّ بائٍن تاأجياًل �َصْ
ًا  ِعيَّ ِعّية عليها زواجا �سحيحا مقبول من الزوج املرقوم لنف�سه قبول �َصْ ال�صَّ
وعلى الزوج املزبور طالق زوجته املزبورة على �سفة على ان غاب عنها مدة 
�ستة اأ�سهر وتركها بال نفقة ول منفق �صعي يكن طلق طلقة بائن تلك بها 
الدلل  الطالق م�سطفى بن حممد جاوي�ص  ثبوت  نف�سها ويكون وكيلها يف 
املرقوم  م�سطفى  املزبورة  الوكالة  وقبل  ًا  ِعيَّ �َصْ تعليقا  ال�صيف  بالقد�ص 
�سيد  مولد  النور  الول  ربيع  تا�سع ع�صين  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  لنف�سه 

الب�ص من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ وايل اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، 

حممد جلبي، كاتبه. 

 /163
عقد زواجح4

ختام �سهر 
ربيع الول �سنة 

 /8  /5 1082ه/ 
1671م

لدى مولنا اأحمد اأَفْندي بِن حممٍد داَم ف�سُله، تزوج الرجل املدعو ا�سماعيل 
البكِر  ال�سيداوي  جمعة  احلاّج  بنت  ر�سية  مبخطوبته  النابل�سي  بركات  بن 
وعوِنه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املواِنِع  عن  اخلاليِة  البالِغ 
وح�سِن توفيِقه و�سنِة نبِيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته خم�سون
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بيدها  مقبو�سًة  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  يعدل  عددية  غر�سا 
احلال  بعد  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف 
تاأجيال  بائن  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليها  لها  موؤجلة  غر�سا  ع�صون 
ًا زوجها منه بذلك على ذلك كذلك اأخوها حممد بن احلاّج جمعة الثابت  ِعيَّ �َصْ
ب�سهادة  ال�سداق املزبور  ِبَقْب�ص مقدم  وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف 
كل واحد من زكريا بن زكريا العالف واحلاّج حممد بن احلاّج اأحمد مريان 
ًا مقبول من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ
زوجته  ك�سوة  بر�سم  نف�سه  على  املزبور  الزوج  َر  وَقرَّ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  لنف�سه 
اأربعة غرو�ص واأَِذَن لها باإنفاق ذلك يف كل �سنة عليه  املزبورة يف كل �سنة 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ وبال�ستدانة عند احلاّجة وبالرجوع عليه بنظر ذلك تقريرا �َصْ

ختام �سهر ربيع الول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان. 

 /164
ح1

اعرتاف 
بدين

19 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /25

اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سيدنا اعلم  ر امّلْرِعّي  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
واأَْلٍف�سل  واحللم  العلم  منبع  رين  امُلَتاأخِّ الف�سالء  اأف�سل  املتبحرين  العلماء 
العلماء  عني  العظام  املوايل  �سدر  املر�سلني  الأنبياء  علوم  وارث  واليقني 
الكامل  ل  الفا�سِ العامل  الَعاِل  الإ�سالم  �سيخ  الأنام  م�سكالت  حالل  الأعالم 
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  املويل م�سطفى  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا اأَقرَّ واعرتف كل واحد من فايق ولد اإ�صائيل 
�سموئيل  ولد  واإبراهيم  اإبراهيم  ولد  ومو�سى  �سموئيل  ولد  ومو�سى  وناتان 
ال�صيف  بالقد�ص  القاطنني  اليهود  الربال�سة)1(  ايليا وهم من  ولد  واإ�صائيل 
املتكلمني على طائفة ال�سكناج بالقد�ص ال�صيف ان بذمتهم لأيتام املرحوم 
ف�سة  غر�سا  وثالثون  غر�ص  اربعماية  وقدره  مبلغا  العنبو�سي  اأَفْندي  حممد 
تهم احلاّج اأحمد ابن �سيخ ال�سوق الو�سي �سابقا على  عددية كان رتبها يف ِذمَّ
اأْدَناه  الأيتام املزبورين مبوجب حجج �صعية �سابقة التاريخ على تاريخه 
اث  و�سدقهم على ذلك كله ال�سيخ حممد ابن املرحوم يحيى العنبو�سي اأحد ُورَّ
كمال  واحلاّج  املحرو�سة  مب�ص  يني  امُلَتَوفَّ املزبور  اأَفْندي  حممد  عمه  اأولد 
اأَفْندي  بنت حممد  رابعة  ال�ست  ِعّي عن  ال�صَّ الوكيل  املحت�سب  الدين  بدر  بن 
ًا اأَقرَّ واعرتف ال�سيخ حممد ِعيَّ ىن مب�ص املحرو�سة ت�سديقا �َصْ املزبور امُلَتَوفَّ

)1( البرانسة: المتكلمين عن طائفة اليهود، وكلمة برانسة من برنس Prince وتعني أمير الجماعة. كبير الطائفة ومعيلها 
فلسطين،  في  والعرب  اليهود  بين  العالقات  محمود.  نهاد  الشريف.الشناق،  القدس  في  القاطنين  اليهود  بسم  والمتحدث 

ص40.
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ِعّي من املبلغ  اأَْعاله انه قب�ص مما يخ�سه بالإرث ال�صَّ احد الوراث املزبور 
املرقوم من طائفة اليهود املزبورين خم�سة و�ستني غر�سا ف�سة عددية اإْقَراَراً 
ًا م�سدقا �صعا وما�ص بعد ذلك للوراث املزبورين اخر كل قب�ص عن  ِعيَّ �َصْ
ح�ساب ثلثماية غر�ص وخم�سة و�ستون غر�سا رهنهما الأ�سيل والوكيل املزبور 
و�ستون  غر�ص  ثلثماية  املزبورين  اليهود  قبل  املتاأخر  فكان  غرو�ص  خم�سة 
حكم  على  منهم  ِعّية  ال�صَّ املحا�سبة  �سدور  بعد  للوراث  عددية  ف�سة  غر�سا 
الفري�سة اأمهلهم بذلك مل�سي �ستة اأ�سهر ت�سي من غرة �سهر تاريخه اأْدَناه 
واح�ص  املزبور  الو�سي  اأحمد  احلاّج  بح�سورهم  ح�ص  ثم  ًا  ِعيَّ �َصْ اأمهال 
بلولو  حمراء  �ستارة  وهو  املرقوم  املبلغ  على  يده  حتت  املرتهن  الرهن 
بح�سور  املزبور  كمال  للحاج  ذلك  و�سلم  م�سجرة  بي�ساء  و�ستارة  واأحجار 
اليهود املزبورين ت�سلم من باحل�صة واملعاينة واأبقوه حتت يده رهنا على 
املبلغ املرقوم كما هو مرهون �سابقا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون 
ًا حمرر ت�سع  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ع�صه �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
اخلالدي،  ال�سيخ خليل  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الدقاق،  ال�سيخ علي  الديري، 

حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.
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يف ختام ربيع 
الأول 1082ه/ 
1671م  /8  /5

فخُر  تزوَج  ف�سُله،  داَم  حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  الق�ساِة  قدوِة  مولنا  لدى 
الأعياِن عثماُن ب�سه ابن فخِر الأكابِر والأعياِن اأحمد اآغا اجلوربجي بدم�سق 
ال�سام مبخطوبته األفية مبن رجب النابل�سي املراأة الكامل اخلالية عن املوانع 
نبِيه  و�سنِن  توفيِقِه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا قدُره ثالثون غر�سا عددية احلال لها يف 
ذلك ع�صون غر�سا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف 
ِعّي والباقي بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت  ال�صَّ
اأمها  زوج  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها  ًا  ِعيَّ �َصْ تاأجيال  بائن  طالق  اأو 
ويف  ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  عنها  بالوكالة  زكريا  بن  حممد  احلاّج 
العرتاف ِبَقْب�ص معجل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج حممد 
بن اإبراهيم ال�سهري بابن اأبي �سيف وفتح الدين بن اأحمد النابل�سي العارفني 
ًا مقبول  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ بها مع تعريف �سعبان بن اأحمد ُثُبْوتًا �َصْ
ِعّية عنه حيثما وكله  للزوج املزبور من والده اأحمد اغا املرقوم بالوكالة ال�صَّ
رْيَراً يف ختام ربيع الأول الأغر النور من �سهور  ًا حَتْ ِعيَّ باملجل�ص قبول �َصْ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
الرتجمان،  جلبي  حممد  مو�سى،  ال�سيخ  الرازق،  عبد  بن  حممد  احلاّج  علي، 

احلاّج خليل، كاتبه. 
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�صاء دار 
َحلَّة  مِبَ

الن�سارى

28 �سهر ربيع 
الأول �سنة 

 /8  /3 1082هـ/ 
1671م

هذه حجٌة �سحيحٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة عن ذكِرها، وقَع 
اأَجلَُّه  املطهِر  ال�صيِف  القد�ِص  مبدينِة  النوِر  ال�صيِف  ال�صِع  ملجل�ِص  وحترَّر 
الأناِم  ولِة  عمدِة  الإ�سالِم  ق�ساِة  قدوِة  ومولنا  �سيِدنا  يدي  بني  تعاىل  اهلُل 
ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن  حمرِر الق�سايا والإحكاِم بالإحكاِم، احلاكِم ال�صَّ
ا�سرتى  ومعاليه.  ف�سائُله  دامْت  نظرِيه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد 
ابنته  ِعّية عن  ال�صَّ ال�سيخ ح�سن بن املرحوم فواز بالوكالة  ال�ساحلني  فخر 
نور اإلهدى الثابت وكالته عنها يف ذلك �صعا ومبا لها لنف�سها دون غريها 
من زوجها احلاّج كرمي بن املرحوم �سحيمان فباعه للموكله املزبورة بيعا 
باتا ما هو له وجار يف ملكه وحوزه وت�صفه ويده وا�سعة على ذلك ثابتة 
م�ستمرة م�ستقرة دون املعر�ص واملنازعاإىل حني �سدور هذه وبيع ذلك جميع 
ل كامل يف جميع الدار القائمة  ة ال�سائعة َوَقْدُرها اأربعة قراريط من اأ�سْ احُل�سَّ
َحلَّة الن�سارى �صكة احلاّج فتح الدين بن املرحوم  البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ
الباقي مبوجب  البائع بحق  احلاّج م�سطفى �سحيمان بحق الن�سف و�صكة 
واأَْلٍف  ل�سنة ثمان و�سبعني  ة احلرام  احِلجَّ حجة �صعية موؤرخة يف غرة ذي 
منها  القدمية  فالبيوت  وجديدة  قدمية  بيوت  على  املزبورة  الدار  امُل�ْسَتِملة 
احدهما  بداخل  �صقيان  وبيتان  �سماليان  بيتان  منها  �سفلية  بيوت  اأربعة 
�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية وعلى مرتفق وقع بني البيتني ال�صقيني بفوه 
بابه مغربا وعلى �سهريج واقع ب�ساحة الدار ال�سفلية وعلى بيت قدمي علوي 
واقع باجلهة الغربية وعلى �سهريج واقع بال�ساحة العلوية له فمان اأحدهما 
داخل بدار اأولد البوري والثاين بال�ساحة املزبورة وعل بيوت جديدة وبني 
الذي ان�سائها احلاّج كرمي الدين واحلاّج م�سطفى �سوية بينهما وبنى بيتان 
العلوي  البيت  اإليهما واىل  الدار املزبورة ي�سعد  القبلية من  علويان باجلهة 
له ايوان يف �سلم حجر من اجلهة القبلية من �سف الدار ال�سفلية  القدمي الذي اأ�سْ
احد البيتني اجلديدين �صقي بفوة بابه قبله ي�سعد له من �سلم حجر �سغري 
ومطبخ ومرتفق واقعني بني البيتني اجلديدين بفوة بابا بهما مغربا وبيت 
واإيوان جديدين واقعني باجلهة ال�سمالية من الدار املزبورة ي�سعد اإليهما من 
�سلم حجر من اجلهة ال�سمالية من �سفلى الدار املزبورة وعلى منافع ومرافق 
البوري و�صقا  بدار عطا اهلل و�سالح ولدي  وحقوق �صعية املحدودة قبلة 

املزبورة الأماكن  اإىل  املتو�سل منها  الباب  ال�سالكة وفيه  بالدرب  �صقا 
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اأولد  من  �سالح  بن  حممود  بدار  وغربا  الطرتي  بنت  عائ�سة  بدار  و�سمال 
عددية حال  غر�سا  قدره خم�سون  بثمن  احلدود  وكافة  احلقوق  بجميع  فواز 
امُلَوّكلة املزبورة باعرتافه بذلك العرتاف  مقبو�سة بيد البائع املرقوم من 
ة امُلَوّكله املرقومة من الثمن املزبور ومن كل جزء منه  ِعّي وبريت ِذمَّ ال�صَّ
البات  البيع  وا�ستيفاء و�سدر  براءة قب�ص  امّلْرِعّية  ِعّية بالطرق  ال�صَّ الرباءة 
�سحيحني  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما 
العامة واخلربة  واملعرفة  التامة  الروؤَْية  بعد  وذلك  �صعيني مقبولني �صعا 
ِعّية والتعرف بالأبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما  ال�صَّ املر�سية واملعاقدة 
على  ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا و�سدق  وتبعه  درك  ذلك من  كان يف 
�سحة البيع املزبور كل واحد من احلاّج فتح الدين ال�صيك املرقوم ورم�سان 
حمله  يف  اهله  من  �سدر  وانه  املرقوم  البايع  كرمي  احلاّج  ولدي  ورجب 
مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا 
رْيَراً يف ثامن ع�صين �سهر ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار البه ُثُبْوتًا �َصْ احلاكم ال�صَّ

الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، 

ال�سيخ علي النوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، حممد حلبي الرتجمان. 
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و�ساية 
�صعية

اأواخر ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /5

و�سيُدنا  مولنا  َب  ن�سَّ تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ِص 
الفخاِم،  املجتمني  عمدُة  الكرام  املدر�سني  فخُر  الفهامُة،  ُق  امُلَدقِّ العالمُة 
اأحمد  الق�سام  ِعّي  ال�صَّ احلاكُم  العظاِم،  املوايل  �سدُر  الأناِم  م�سكالِت  حالُل 
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله  ع َخطُّ اأَفْندي بن م�سطفى اأَفْندي امُلَوقَّ
�سحه  احلاّج خليل  ِعّي وناقله حجازي بن  ال�صَّ الكتاب  ومعاليه حامل هذا 
القا�صين عن درجة  القادر  اأخويه لأبيه رم�سان وعبد  ًا على  ِعيَّ و�سيا �َصْ
ويتعاطى  والدهما  قبل  من  اإليهما  ِعّي  ال�صَّ الإرث  جره  ما  ل�سبط  البلوغ 
ِعّية  ال�صَّ الت�صفات  �ساير  ذلك  يف  ويت�صف  لهما  واملنفعة  احلظ  فيه  ما 
اإليه بذلك بعد  ِعّي امل�سار  العائد نفعها عليهما واأَِذَن له مولنا احلاكم ال�صَّ
�سحيحني  واأَِذَنا  ن�سبا  التقاه  اتقاه  من  الذي  تعاىل  اهلل  بتقوى  اأو�ساه  اأن 
رْيَراً يف اأواخر �سهر ربيع الأول الأغر النور مولد  �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

�سيد الب�ص من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
فخر  كاتبه،  الرتجمان.  حلبي  حممد  اهلل،  فتح  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   
رجب  بن  حممد  اجلود،  اأبو  حممد  الديري  �سالح  �سيف،  بن  يو�سف  الدين 

امل�صي، رجب بن ا�سمعيل. 
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�سيط وبيع 
مرتوكات

اواخر ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /5

َر مبارك لرث اهلل تعاىل يت�سمن �سبط وبيع مرتوكات املرحوم  وبعد ان َقرَّ
ارثه  واملنح�ص  ال�صيف  القد�ص  مدينة  يف  ى  امُلَتَوفَّ �سيخ  بن  خليل  احلاّج 
حجازي  اولده  ويف  النمر  يحيى  عبداهلل  بنت  �ساحلة  زوجته  يف  ِعّي  ال�صَّ
البالغ وعبد القادر بن رم�سان القا�صين عن درجة البلوغ و�سعد الدجاين 
بن  حممد  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  الباقي  بحق  البالغتني  و�سم�سية 
وكلته  حيثما  الوىل  الزوجة  �ساحلة  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  امل�صي  رجب 
الزوجة  باملجل�ص يف ذلك وعرف بها حجازي املزبور والوكيل عن فرزانة 
املر�ستق  يو�سف  الدين  فخر  ب�سهادة  ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  الثانية 
ومبعرفة  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  اجلود  ابي  حممد  بن  الدين  و�سالح 
الرجا حيثما وكلته  �سعد  ِعّي عن زوجته  ال�صَّ الوكيل  املذكور  الدين  �سالح 
الأ�سيل  املذكور  حجازي  ومبعرفة  حجازي  اأخيها  بها  وعرف  باملجل�ص 
موؤرخة  حجة  مبوجب  القا�صين  اخوته  على  ِعّي  ال�صَّ والو�سي  نف�سه  عن 
حيثما  �سم�سية  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  املر�ستق  الدين  فخر  ومبعرفة  بتاريخ 
وكلته باملجل�ص يف ذلك وعرف بها اأخيها حجازي ومبعرفة فخر الفا�سل 
ق الفهامة  املَكْرمني الفر�سيني اأحمد اأَفْندي املندوب من طرف العالمة امُلَدقِّ
العظام  املوايل  �ساللة  الفخام  العلماء  عمدة  الكرام  املدر�سني  فخر  امُلَحقِّق 
نعم  دامت  الكرمي عليه  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الأنام  حالل م�سكالت 

الباري عليه
عدد تنجرة نحا�ص بغطا 75 طبق نحا�ص كبري 130 تنجرة نحا�ص بال غطا 
17 طا�سة نحا�ص  47 طا�سة نحا�ص رملي  43 طا�سة نحا�ص رملي  �سغرية 
رملي 45 �سينية نحا�ص و�سط عدد 36 �سحن نحا�ص )كبري... 3( 25 تنجر 

نحا�ص بال غطا 138 تنجر نحا�ص �سغري بال غطا 37
 )75  ...( نحا�ص  �سحن   21 كبرية  نحا�ص  طا�سة   150 كبري  نحا�ص  تنجر 
�سحن نحا�ص بكعب 3 45 هاون نحا�ص بيد 53 �سطل نحا�ص و�سري جلد 31 

�سحن نحا�ص وغطا ئني 24 ايد هاون نحا�ص عدد 18
للف �سا�ص 14 )ت�ست ع�سلي بهنة( 32 جوخة �سمرا لهند وقمي�ص كهنة 16 

�سمن �سايف 3 وقية 48 جنب عمي 16 4، 5 قيمة 88 ).... �سايف( 18 
قيمة 252 �سمن �سايف 15 قيمة 210 زيت جرة 6، 60 جنب غنمي3، 83

�سكن  الطواحني  وادي  بخط  الدار  جميع  تخمني  قيمة80   6 �سايف  �سمن 
جميع   2700 ال�صف  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  جمع   2160 مزبور  م�سقويف 
ة  َحلَّة الزراعة 2400 جميع احُل�سَّ ة ال�سائعة َوَقْدُرها ط21 يف الدار مِبَ احُل�سَّ
َحلَّة الزراعة 540 موجود روب  َوَقْدُرها 12 قريط يف جميع الدار الكائنة مِبَ
مبوجب  اغا  ح�سن  بن  اغا  حممد   1500 باعرتافه  بروز  بن  نحنج  اخلوجة 

تذكرة 215. 



403عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 ،360 باعرتافه  الزعيم  اغا  ح�سني   ،150 باعرتافه  دموعه  ح�سني  حممد 
�صيده  الدين  عال  ال�سيد   ،375 الدهمي  علي  ال�سيخ  وراث  من  الواردات 
باعرتافه  العدي  رم�سان   68 باعرتافه،  حنيكات  اإبراهيم   ،150 باعرتافه 
90، ال�سيخ عبد القادر الرومي لبجاعوين باعرتافه 3 �سلطاين 240، و�سيف 
حمد �صكة يا�سني من كفر عتب 360، خ�ص حمد �صكة حممد من قلندية 

4 473 عددي/  14194م�صي/  135، )... الدجاين 
260، ر�سم ق�سمة  ظهر من ذلك جتهيز وتكفني وبناء قرب و�سدقة ولوازمه 
الأَفْندي 347، خرج ق�سمة 80، دللني اأ�سباب واجرة دكان 37، موؤخر �سداق 
 1324 يبقى   ،150 فرزانة  �سداق  موؤخر  املزبورة450،  �ساحلة  الزوجة 

الباقي 12870
وجميع تخمني العقار 7800، للق�سم بني الوراث املزبورين

املزبور  البن  ح�سةحجازي   ،6332 بينهما  الثمن  يحق  الزوجتني  ح�سة 
القادر  عبد  ح�سة   1109 املزبور  القا�ص  رم�سان  ح�سة   ،1109 البالغ 
املذكور 1109، ح�سة �سعد الرجا البنت البالغة 5542، ح�سة �سم�ص البنت 

البالغة 5542
قب�ص فخر الدين الوكيل املذكور ما خ�ص موكلته باعرتافه بذلك العرتاف 
العرتاف  بذلك  باعرتافه  موكلته  خ�ص  ما  الدين  �سالح  وقب�ص  امّلْرِعّي 
امّلْرِعّي وقب�ص حممد بن رجب ما خ�ص موكلتيه باعرتافه بذلك العرتاف 
القا�صين  الو�سي املزبور ما خ�سه وخ�ص  ًا وقب�ص  ِعيَّ �َصْ ِعّي قب�سا  ال�صَّ
رْيَراً يف اأواخر ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني  املزبورين باعرتافه بذلك حَتْ

واأَْلٍف. 
 �سهود: املزبورون اأعاله. 
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تق�سم ارثح2

10 ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /16

رين  امُلَتاأخِّ الق�ساة  اأف�سل  املتبحرين  العلماء  اعلم  و�سيدنا  مولنا  ن�سب 
الفقري  العبد  مبعرفة  حرر  وامل�سلمني  الإ�سالم  �سيخ  املَكْرمني  املوايل  �سدر 
ِع  امُلَوقَّ علي  اأَفْندي  م�سطفى  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  وتعاىل  �سبحانه  هلل 
ُه الكرمُي باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه فخِر الأتقياِء احلاّج اأحمد  َخطُّ
م�سطفى الق�سام بالقد�ص ال�صيف كمال بن بدر الدين املحت�سب وكيال وقيما 
اأَفْندي العنبو�سي لي�سبط ما  عن بلقي�ص ابنة عبد اهلل ام ولد املرحوم حممد 
ى بعد والده حممد  ِعّي اإليهما من والدها ال�سيخ حممد امُلَتَوفَّ جره الإرث ال�صَّ
اأَفْندي بن املزبور، ويقب�ص ما يخ�سها من مرتوكاته وقدُره ال�سد�ُص يف جميع 
خملفاِت والِدها املزبوِر من ديوٍن ونقوٍد وعقاراٍت خوفًا من التلِف، ويتعاطى 
ما فيه احلظ وامل�سلحة لم حممد بلقي�ص ابنة عبداهلل املزبور الغايبة يومئذ 
ًا مقبوًل من ِعيَّ ًا اأذن له بتعاطي ذلك اإذنا �َصْ ِعيَّ عن القد�ص ال�صيف ن�سبا �َصْ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

رْيَراً يف ع�ص �سهر ربيع الثاين ل�سنة  َر قبوًل �صعًا حَتْ احلاّج كمال املزبور حترَّ
اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ح�ص ارثح1

ختام ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /5

العمدِة  العالمِة  �سيِدنا  يديِّ  بنَي  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
الأناِم  م�سكالِت  حالَِّل  الإ�سالِم  علماِء  عمدِة  الكراِم  املدر�سني  فخِر  الفهامِة 
اأَفْندي  اأَفْندي م�سطفى  اأحمد  الق�ساِم  ِعِي  ال�صَّ الِعظام احلاكِم  �ساللِة املوايل 
ح�ص  ومعاليه.  ف�ساِئُله  دامت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ِه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل 
ِعّيى عن �سم�سية ابنة احلاّج خليل  فخر الدين بن يو�سف املر�ستق الوكيل ال�صَّ
اأن ابن احلاّج خليل انتقل بالوفاة اإىل  ِعّي  �سيحة وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
ويف  وفرزانة  �ساحلة  زوجته  يف  ِعّي  ال�صَّ ارثه  وانح�ص  تعاىل  اهلل  رحمة 
اأولد حجازي وعبد القادر ورم�سان و�سعد الرجا و�سم�سية امُلَوّكلة املذكورة 
ى  وانه من املخلف عنه جميع الدار الكائنة بخط واد الطواحني �سكن امُلَتَوفَّ
وجميع  الوارث  عند  املعلومة  ال�صف  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  وجميع  املذكور 
َحلَّة  ة ال�سائعة َوَقْدُرها واحٌد وع�صون قرياطا يف جميع الدار الكائنة مِبَ احُل�سَّ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها الن�سف من جميع الدار الكائنة  الزراعنة)1( وجميع احُل�سَّ
َحلَّة الزراعنه املذكورة املعلومتني عند الوارث، وطلب من مولنا احلاكم  مِبَ
ِعّي الق�سام ان يعرفه ما يخ�ص موكلته من الكامل من احل�س�ص فعرفه  ال�صَّ
ِعّي الق�سام ان الذي يخ�ص موكلته املذكورة يف الكامل قريطان  احلاكم ال�صَّ
قرياط  وربع  قرياطان  قرياطا  والع�صين  الأحد  ومن  قرياط  اأثمان  وخم�سة 
ًا  ِعيَّ وثلث اأثمان قرياط ويف الثنى ع�ص قرياطا قرياط وربع قرياط تعريفا �َصْ

رْيَراً يف ختام ربيع الأول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي كاتبه. 
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ح�ص ارثح2

ختام ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /5

العمدِة  العالمِة  �سيِدنا  يديِّ  بنَي  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
الأناِم  م�سكالِت  حالَِّل  الإ�سالِم  علماِء  عمدِة  الكراِم  املدر�سني  فخِر  الفهامِة 
اأَفْندي  اأَفْندي م�سطفى  اأحمد  الق�ساِم  ِعِي  ال�صَّ الِعظام احلاكِم  �ساللِة املوايل 
ح�ص  ومعاليه.  ف�ساِئُله  دامت  نظرِيِه  باأعايل  الكرمُي  ِه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل 
ِعّي عن زوجته �سعد الرجا  �سالح الدين بن حممد بن ابي اجلود الوكيل ال�صَّ

ى �سابقا على تاريخه اأْدَناه وذكر ملولنا بنت احلاّج خليل بن �سيخة امُلَتَوفَّ

)1( محلة الزراعنة: وتقع على خط وادي الطواحي شرقاً، ومن حاراتها: بني سعد، النصارى، الزراعنة.



405عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ى  ِعّي الق�سام امل�سار اإليه ان من املخلف عن احلاّج خليل امُلَتَوفَّ احلاكم ال�صَّ
ى  املزبور وان موكلته املذكورة جميع الدار بخط واد الطواحني �سكن امُلَتَوفَّ
جميع  يف  قرياطا  وع�صون  احد  َوَقْدُرها  ال�سابقة  ة  احُل�سَّ وجميع  املذكور 
ال�سائعة  ة  احُل�سَّ الوارث وجميع  املعلومة عند  الزراعنة  َحلَّة  مِبَ الكاينة  الدار 
وجميع  املذكورة  الزراعنة  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  جميع  من  الن�سف  َوَقْدُرها 
ارثه  وانح�ص  مات  وانه  الوارث  عند  املعلومة  ال�صف  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار 
ِعّي يف زوجته �ساحلة وفرزانه يف اأولد حجازي وعبد القادر ورم�سان  ال�صَّ
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  و�سم�سية. وطلب من مولنا  املذكورة  امُلَوّكله  الرجا  و�سعد 
ِعّي  الق�سام ان يعرفه ما يخ�ص موكلته املذكورة من ذلك فعرفه احلاكم ال�صَّ
الق�سام اأن الذي يخ�سها من الكامل قريطان وخم�سة اأثمان قرياط ويف الواحد 
والع�صين قرياطا وربع قرياط وثلث قرياط ومن الثنى ع�ص قرياطا قرياط 
رْيَراً يف ختام ربيع الأول  ًا حَتْ ِعيَّ وربع قرياط ون�سف ثمن قرياط تعريفا �َصْ

النور ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأَْعاله. 
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ح3

مطالبة 
بثمن 
ح�سان

ختام ربيع الأول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /5

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا الَعاِل  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ِعّي  ق الفا�سل امُلَحقِّق قدوة ق�ساة الإ�سالم ذخر ولة الأنام احلاكم ال�صَّ امُلَدقِّ
عى الرجل املدعو  ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه، ادَّ ع َخطُّ امُلَوقَّ
اإبراهيم بن عبداهلل املهتدي لدين الإ�سالم علي ح�سني ابن احلاّج خليل البيك، 
وقال يف تقرير دعواه عليه: اإنه كان باعه ح�سانا اأ�سهب مببلغ قدره خم�سة 
ِعّية  ال�صَّ احلجج  مبوجب  ا�ستحق  املرقوم  احل�سان  واأن  عددية  غر�سا  ع�ص 
العزيز  احلكم  اأَفْندي خليفة  علي  الإ�سالم مولنا  ق�ساة  قدوة  لدى  ال�سادرة 
�سئل  ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساأل  املرقوم  التميز  بنظري  ويطالبه  فل�سطني  برملة 
ة  احِلجَّ فريدة  بن  فايز  منه  ا�ستحق  باأنه  واأنكر  احل�سان  باعه  باأنه  فاأجاَب 
ربيع  باأوا�سط  املوؤرخة  املرقوم  اأَفْندي  علي  مولنا  لدى  ال�سادرة  ِعّية  ال�صَّ
اأنكر م�سمونها ف�سهد  اأْدَناه وقرئت بوجه املدعى عليه  ل�سنة تاريخه  الأول 
الدين املحت�سب وحممود بن  مب�سمونها كل وحد من عبد الرحمن بن كرمي 
ة املرقومة يوم تثبيت لدى مولنا  اأحمد بن اأبي رجب بان احلجج بان احِلجَّ
علي اأَفْندي خليفة احلاكم العزيز بالرملة وا�ستحق احل�سان �سهادة �سحيحة 
ًا فقبلت �سهادتهما بذلك قبول  ِعيَّ �صعية بوجه املدعي عليه فلم يبد دافعا �َصْ
ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا  ًا. وملا ثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ًا وحكم مبوجبه حكما، اأمَرُه بالرجوِع بنظرِي ثمِن احل�ساِن على بايعه  ِعيَّ �َصْ

رْيَراً يف ختام ربيع الأول �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ اأمرا �َصْ
 �سهود: ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح4

غرة ربيع الثاين 
 /8  /6 1082هـ/ 

1671م

اأحمد  بنت  الفن�ص مبخطوبته �ساحلة  املدعو عو�ص بن حممد  ال�ساب  تزوج 
اأ�سدقها على بركة اهلل  ِعّية  ال�صَّ الكامل اخلالية عن املوانع  النابل�سي املاأة 
و�سلم  عليه  تعاىل  اهلل  على  حممد  نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل 
�سداقا جملته خم�ص وثالثون غر�سا عددية احلال لها يف ذلك ع�سون غر�سا 
ِعّي  مقبو�سة بيدها باعرتاف والدها وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف وال�صَّ
مبوت  الفراق  اإىل  عليها  لها  موؤجلة  غر�سا  ع�ص  خم�سة  احلال  بعد  والباقي 
اأوطالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالوكالة عنها 
ِبَقْب�ص مقدم ال�سداق املزبور  الثابت وكالته حينها يف ذلك ويف العرتاف 
ب�سهادة كل واحد من خليل بن حممد الثلجي واأحمد بن ابي الن�ص ال�سكري 
ًا مقبول من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا بها ُثُبْوتًا �َصْ ِعيَّ العارفني زواجا �سحيحا �َصْ
رْيَراً يف غرة ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانيني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه قبول �َصْ

 �سهود: ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اأْقراِنه  الرجُل فخُر  اأَفْندي بِن حممٍد دامْت ف�ساِئُله، تزوَج  اأحمد  لدى مولنا 
فخر  مبخطوبته  ال�ساعوين  بان  ال�سهري  بن  اأحمد  بُن  رم�ساُن  خالِنه  وزيُن 
املخدرات ال�ست فاطمة بنت املرحوم فخر التجار احلاّج حممود الدقاق البكر 
وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  �سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغ 
وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عبيه و�سلم �سداقا جملته مايتا 
غر�ص )...( عددية احلال يف ذلك ماية غر�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
واحدة  غر�ص  ماية  احلال  بعد  والباقي  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  فيه  ذكره  الآتي 
ًا زوجها منه  ِعيَّ موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ
الثابت وكالته عنها  بالوكالة عنها  ا�سماعيل  احلاّج  اأخوها  ذلك  بذلك على 
ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من  ِبَقْب�ص مقدم  يف ذلك ويف العرتاف 
فخر التجار احلاّج م�سلح بن احلاّج فتح الدين الدقاق واأحمد ب�سة بن �سالح 
ًا مقبول من الزوج  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ الدقاق العارفني بها ُثُبْوتًا �َصْ
ِعّي  ًا وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ ِعيَّ املزبور لنف�سه قبول �َصْ
رْيَراً يف غرة �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ املومى اإليه اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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مطالبة 
دين من 
املتكلم

ختام �سهر ربيع 
الول ل�سنة

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 

ه الكرمي ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
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على طائفة 
الن�سارى 
ال�صيان

 /8  /5 1082هـ/ 
1671م

من  واحد  كل  ادعى  ملا  ومعاليه  ف�سائله  دامت  اأَْعاله،  دام  نظريه  باأعلى 
الدين  نور  ال�سيخ  املرحوم  بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  الكرام  امل�سايخ  فخر 
بن  اأحمد  واحلاّج  حمدان  بن  اأحمد  بن  ب�سه  اإبراهيم  يناإله  وفخرا  اجلاعوين 
املتكلم  ال�صياين  اهلل  عبد  ولد  �سليمان  الري�ص  على  الكردي  عثمان  احلاّج 
على طائفة ن�سارى ال�صيان القاطنني مبدينة القد�ص ال�صيف فما لهم قبله 
وقبل كفالئه من طائفة ن�سارى ال�صيان القاطنني مبدينة القد�ص ال�صيف 
�سابق  �سجل  مبقت�سى  �صعية  مدة  ال�صيف  ال�صع  ب�سجن  عليه  واعتقلوا 
التاريخ على تاريخه اأْدَناه وح�ص يوم تاريخه ال�سيخ عبد الرحمن واإبراهيم 
املرقوم وكفالئه مبا  �سليمان  الري�ص  وامهلوا  املزبورين  اأحمد  واحلاّج  ب�سه 
ة كفالئه مدة ت�سعة اأ�سهر ت�سي من غرة �سهر ربيع الثاين من  لهم بذمتة وِذمَّ
ًا مقبول �صعا ثم بن �سليمان املزبور �سكى خاإله  ِعيَّ تاريخه اأْدَناه امهال �َصْ
ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله بان له مدة ل ت�سل اإليه �سدقة من  ملولنا احلاكم ال�صَّ
بالد ن�سارى ال�صيان التي ترد لطائفة ن�سارى ال�صيان القاطنني مبدينة 
كفالئه  من  واحد  اإليهم  اأر�سل  وانه  الطريق  يف  الأمن  لعدم  ال�صيف  القد�ص 
لياأتي له بال�سدقة من بالد ن�سارى ال�صيان وقد �ساق ذرعه وقلت حيلته 
ال�صيف  القد�ص  مبدينة  القاطنني  ال�صيان  طائفة  وحال  حاإله  وت�سع�سع 
من الفقر والعانه وانه حب�ص بحب�ص ال�صع ال�صيف مرارا لأ�سحاب الديون 
ِعّي املومى  اأداء �سيء من ذلك وطلب من مولنا احلاكم ال�صَّ فلم يقدر على 
اأ�سهر ت�سي من م�سي ربيع الثاين من  اأَْعاله ان ي�صب له مدة ت�سعة  اإليه 
اإىل غرة �سهر اهلل املحرم احلرام افتتاح �سنة ثالث وثمانني واأَْلٍف  تاريخها 
لأجل ال�سعي يف حت�سيل ديون املداينني يف املدة املزبورة ونبه على ال�سيخ 
عبد الرحمن واإبراهيم ب�سه واحلاّج اأحمد املزبورين وبقية املداينني بان ل 
يتجرءوا والري�ص �سليمان املزبور ول كفالية بطلب �سيء من ذلك اإىل م�سي 
رْيَراً يف ختام �سهر ربيع الول  ًا مقبول �صعا حَتْ ِعيَّ املدة املزبورة بينها �َصْ

النور ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
الدقاق،  ال�سيخ علي  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد حلبي الرتجمان، كاتبه
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كتابة 
و�سية

2 ربيع الثاين �سنة 
 /8  /7 1082هـ/ 

1671م

ر امّلْرِعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى مولنا و�سيدنا قدوة  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ق�ساة الإ�سالم عمدة ولة الأنام معدن العلم واأَْلٍف�سل والكالم حمرر الق�سايا 
ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  بالحكام  والحكام 
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه. ح�صت احُلْرَمة املدعوه  َخطُّ
اآمنة بنت �سعبان النابل�سي وعرف بها ل�سهوده اخره كل واحد من ح�سني بن 
ًا واأ�ْسَهدْت على نف�سها  ِعيَّ اأحمد النوري وال�سيد اإبراهيم بن �سليمان تعريفا �َصْ
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وهي بحال ال�سحة وال�سالمة والطواعيه والختيار من غري اإكراه لها يف ذلك 
ِعّية باأنها حل بها حادث املوت الذي ل مفر  ول اإجبار بطريقة الو�سية ال�صَّ
اأزرقان  الآتي تعينها فيه وهي فرا�سان  اأ�سبابها  منه ول فوت يكون جميع 
حمراوتان  وزريتان  وب�ساطان  زرق  خمدات  وخم�ص  مينيا  حلف  وثالثة 
...( وع�صون فنجانا اقي�سانيا واأربعة �سحون نحا�سا وموؤخر  وع�صون )... 
ة زوجها الرجل املدعو باحلاّج حممد  �سداقها وقدرة ع�صون غر�سا الذي بِذمَّ
بن ال�سيخ ابي الفتح النوري لزوجها احلاّج حممد املزبور واو�ست له بذلك 
ًا  ِعيَّ ًا م�سدقا من زوجها احلاّج حممد املزبور ت�سديقا �َصْ ِعيَّ كله ام�ساًء �َصْ
ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا احلاكم 
ًا وحكم مبوجبه حكما  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ

رْيَراً يف ثاين ربيع الثاين من �سهور �سنة اثنني وثمانني ولف.  ًا حَتْ ِعيَّ �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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الأناِم  فخُر  تزوج  ف�سُله،  داَم  حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  و�سيِدنا  مولنا  لدى 
الن�ص  ابي  املرحوم  ابن  بيك  مو�سى  وال�سادِة  الفخر  اأويل  عمدُة  اِن  والأَقرَّ
ال�سكري ال�سباهي بالقد�ِص ال�صيِف مبخطوبِته ال�ست زينب بنِت املرحوِم فخِر 
ِعّية  العياِن الكراِم ال�سيِخ حممد الفتياين البكِر البالِغ اخلالية من املوانع ال�صَّ
اأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى 
ذلك  لها من  احلال  و�سلم �سداقا جملته ماية غر�ص عددية  عليه  تعاىل  اهلل 
واملعاينة  باحل�صة  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  بيد  مقبو�سة  غر�سا  خم�سون 
ًا والباقي بعد احلال خم�سني غر�سا موؤجلة لها عليها اإىل الفراق  ِعيَّ قب�سا �َصْ
مبوت او طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك كذلك �سقيقها ال�سيخ رم�سان 
بالوكالة عنها يف ذلك ويف قب�ص مقدم ال�سداق املرقوم ب�سهادة كل واحد 
عبد  امل�سايخ  فخر  املرحوم  بن  احلليم  عبد  ال�سيد  الكرام  ال�سادات  فخر  من 
العال بن غ�سبه واحلاّج خليل بن حممد بحرا له هما العارفني بها بتعريف 
ًا مقبول من  ِعيَّ �َصْ ًا زواجا �سحيحا  ِعيَّ �َصْ ال�سلفيتي تعريفا  ال�سيد م�سطفى 
رْيَراً يف غرة ربيع الثاين من �سهور �سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور قبول �َصْ

وثمانني واأَْلٍف �سهد. 
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ٌة �صعّية ووثيقٌة �صيحة مرعّية حترَّر م�سمونها وُيْنبئ مكنونها  هذه حجَّ
عن ذكر ما وقع وحترر مبجل�ص ال�صيعة املطهرة الغرا وحمفل الطرقة النرية 
الزهرا املحرو�سة بالقد�ص ال�صيف اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا الَعاِل 
ِعّي  ق الفا�سل امُلَحقِّق قدوة ق�ساة الإ�سالم ذخر ولة الأنام احلاكم ال�صَّ امُلَدقِّ
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
ال�سيخ  املرحوم  بن  اأحمد  ال�سيخ  )العلماء(  قدوة  ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله 
علي الرجبيى وزرجته ابنت بنت يون�ص بن )...( وعرف بها زوجها املرقوم 
ًا ملا لها لنف�سها و�سوية بينهما دون غريهما من احلاّج اأحمد  ِعيَّ تعريفا �َصْ
بن مقبل فباعهما �سوية بينهما وما هو جار يف ملكه وطلق ت�صفه وحيازته 
ِعّي من قبل بن عمه حممد بن عمر  ِعّيه وانتقل اإليه بع�سه بالإرث ال�صَّ ال�صَّ
تاريخه  على  �سابقة  ِعّي مبوجب حجة �صعية  ال�صَّ بال�صاء  وبع�ص  معيقل 
البيع دون املعار�ص واملنازع  اإىل حني �سدور هذا  ويده وا�سعة على ذلك 
باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  وذلك  ذلك  يف  له 
قاعدة كبرية  ي�ستمل على  منها  والعلوي  و�سفل  علي  امُل�ْسَتِمل على  حطة)1( 
وبيت ثاين ومطبخ ومرتفق و�سهريج معد جلمع ماء ال�ستية وال�سف ي�ستمل 
على بيت �سغري براأ�ص الدرج وبيت وبيت مملو بالتربه والقمامة وعلى ثالث 
يتو�سل منها  ال�ستية ودهليز  ماء  باأحد هما �سهريج معد جلمع  اإ�سطبالت 
اإىل الدار املزبورة ومنافع ومرافق وحقوق �صعية ويدها قبلة حاكورة بيد 
ال�سيخ خليل وال�سيخ اإبراهيم ولدي ال�سيخ حممد الرتابي الن�ص غ�سيه و�صقا 
زقاق غري النَّافذ وفيه الباب املتو�سل منها اإىل الدار املزبورة و�سمال دار بيد 
احلاّج ح�سن واحلاّج حممد ويل احلاّج اإبراهيم البيطار وغرب دار وراث احلاّج 
وما  ومنافعه  ومرافقه  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  الرتكماين  اإبراهيم 
يعرف به وين�سب اإليه ونقل فيه وخارج عنه �سملته احلدود اأو ل ت�سمله بيعا 
والقبول  ِعّي  ال�صَّ اليجاب  على  �سمل  مرعيا  معتربا  و�صا  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحا 
ِعّيني املعلوم ذلك عند املتبايعني املزبلورين  امّلْرِعّي والت�سليم والت�سلم ال�صَّ
ِعّي النايف للجهالة �صعا ثمن قدره ثمانون غر�سا عددية يعد كل  العلم ال�صَّ
القدر مقبو�سة من  غر�ص منها ثلثون قطعة م�صية و�صة فلو�ص جمهولة 
الثمن املرقوم خم�سون غر�سا وال�صة الفلو�ص باحل�صة واملعاينة بالقب�ص 
املزورين  امل�سرتين  على  موؤجلة  غر�سا  ثلثون  وقدره  الثمن  وبقية  ِعّي  ال�صَّ
ة  ِذمَّ منه  وبريت  ًا  ِعيَّ �َصْ تاأجيال  اأْدَناه  تاريخه  �سهر  غرة  من  ت�سي  ل�سنة 

امل�سرتي املرقوم من الثمن املرقوم املقبو�ص بيد البائع املرقوم باحل�صة

)1( باب حطة: يقع في الجهة الشمالية من المسجد األقصى، الحنبلي، االنس، ج2، ص 29.
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ِعّية بالطرق امّلْرِعّية براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع  واملعاينة الرباأة ال�صَّ
البات بينهما يف ذلك باإيجاب �صعي وقبول �صعي وت�سلم وت�سليم )...( بعد 
بينهما  ترا�سي  عن  بالأبدان  والتعرف  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الرية 
�صعا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه  وتبعه  درك  من  ذلك  يف  ذلك  كان  حيثما 
اأحمد بن معيقل  بن  زين  ولدي  الدين ومطاوع  واحد من �صف  وح�ص كل 
وحدوده  املرقوم  البيع  �سحة  على  و�سدقا  املزبورين  املتبايعني  بح�سور 
املزبورين  امل�سرتين  مع  ذلك  يف  معار�ص  لهما  ولي�ص  حمله  يف  له  اأ�سْ من 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك رتب م�سمون ذلك  ِعيَّ ِعّية ت�سديقا �َصْ )... ...( ال�صَّ
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّية وواجباته  ًا مقبول فيه م�ستوفيا ترابيطه ال�صَّ ِعيَّ وحكم مبوجبه حكما �َصْ

رْيَراً يف �ساد�ص ربيع الأخر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  املعتربة امّلْرِعّية حَتْ
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي كاتبه. 
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بيع و�صاء 
ار�ص 
غرا�ص 

16 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /21

وقع  بذكِرها  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  اأَجلَُّه  العايل املنيِف  ال�صيِف واملعبِد  القد�ِص 
ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  قني  امُلَدقِّ زبدِة  امُلَحقِّقني  العلماِء  عمدِة  املدر�سني  الق�ساِة 
ُه الكرمُي باأعايل نظريه دامْت ف�ساِئُله  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
ومعاليه ا�سرتى فخر امل�سدرين �ساللة العلماء الإعالم مولنا ال�سيخ حممد 
 )...( املبارك  ن�سبه  ال�سهري  حممد  ال�سيخ  مولنا  الإ�سالم  �سيخ  املرحوم  بن 
بالعفيفي مباله لنف�سه دون غريه من فخر الكاملة �ساللة الأولياء املَكْرمني 
املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الف�سل  ابي  ال�سيخ  املرحوم  بن  اهلل  ف�سل  ال�سيخ 
ِعّي عن قبل الختني العفيفتني فخري املخدرات ال�ست  بالدجاين الوكيل ال�صَّ
البيع  وكالته عنهما يف  الثابت  املزبوبور  الوكيل  والدة  باقية  وال�ست  رقية 
الآتي  ال�سهاد  اأو   )...( قب�سه  فيه ويف  يتعني  الذي  بالثمن  فيه  ذكره  الآتي 
عبد  ال�سيخ  املَكْرمني مولنا  امل�سايخ  فخر  واحد من  كل  ب�سهادة  فيه  ذكره 
الرحمن بن املرحوم ال�سيخ م�سلح الدين وال�سيخ اإبراهيم بن ال�سيخ حممود 
بنتا  وامُلَوّكلتان  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  املزبورتني  بامُلَوّكلتني  العارفني  الدجانيني 
امُلَوّكلتني املزبورتني ما  الدجاين فباعه بالوكالة عن  ال�سيخ زين  املرحوم 
ِعّي من  هو لهما وجار يف ملكهما �سوية بينهما ومنتقل اإليهما بالإرث ال�صَّ
قبل والدتهما ال�ست ان�سيه بنت املرحوم ال�سيخ حممد العفيفي املزبور ويدهما 
ال�سائعة ة  احُل�سَّ البيع وذلك جميع  اإىل حني �سدور هذا  وا�سعة على ذلك 



411عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بار�ص  الكائنة  الزيتون  الغرا�ص  جميع  يف  قرياط  وخم�ص  قرياط  َوَقْدُرها 
نظري  عن  له  ونزل  كرمي  بَكْرم  املعروف  ال�صيف  القد�ص  ظاهر  البقعة)1( 
البقعة  باأر�ص  بال�سوانة  املعروفة  الر�ص  منافع  يف  املزبورة  ة  احُل�سَّ
ة املزبورة من الغرا�ص الزيتون املعروف بَكْرم الورد  املزبورة )ونظري( احُل�سَّ
بالر�ص  الكائن  والزيتون  التني  الغرا�ص  من  املزبورة  ة  احُل�سَّ ونظري   )...(
املزبورة  ة  احُل�سَّ نظري  عن  له  ونزل  عابده  ابي  بَكْرم  املعروف  املزبورة 
املزبورة وجميع  البقعة  ارا�سي  من  النجا�سة  بقطعة  املعروفه  الر�ص  يف 
الغرا�ص  جميع  يف  قرياط  اع�سار  وثمانية  قرياط  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ
ة املزبورة  الزيتون الكائن بالر�ص املزبورة تعرف باجلندليات ونظري احُل�سَّ
من جميع الغرا�ص التني وال�سفرجل الكائن بالر�ص املزبورة يعرف باملار�ص 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها قرياط وثمانية اع�سار  �صكة اولد العنبو�سي وجميع احُل�سَّ
عواد  �صكة  املزبورة  بالأر�ص  الكائن  ال�سفرجل  الغرا�ص  جميع  يف  قرياط 
بار�ص  الكائن  التني  الغرا�ص  جميع  من  املزبورة  ة  احُل�سَّ ونظري  الن�صاين 
ة  احُل�سَّ ونظري  النوري  اأحمد  ال�سيخ  بار�ص  الكائن  الغرا�ص  ونظري  الغجرية 
ة  احُل�سَّ ونظري  النوري  اأحمد  ال�سيخ  ل�صيح  املجاور  الَكْرم  من  املزبورة 
حممد  ال�سيخ  �صكة  اجلراحية  بار�ص  الكائن  العنب  الغرا�ص  من  املزبورة 
من  قرياط  ع�ص  ون�سف  قرياط  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ وجميع  الظهرين 
عجور  بقطعة  تعرف  املزبورة  البقعة  بار�ص  الكائن  التني  الغرا�ص  جميع 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها ت�سعة اع�سار قرياط من جميع الغرا�ص التني  وجميع احُل�سَّ
الكائن بار�ص ال�سيخ اأحمد النوري املعروف ف�صكة القا�سي حممد ال�سافعي 
ة املزبورة من الغرا�ص الزيتون وغري ذلك القائم اأ�سوله باأر�ص  ونظري احُل�سَّ
وقدرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ منافع  عن  له  ونزل  الزين،  بَكْرم  تعرف  اجلراحية 
البقعة  اأرا�سي  من  القط  بَكْرم  املعروفة  الر�ص  جميع  من  قرياط  خم�سة 
بالقمره  املعروفة  الر�ص  املزبورة يف  ة  احُل�سَّ نظري  منافع  املزبورة وغري 
ة املزبورة من جميع الغرا�ص التني الكائن باأر�ص �سلوان يعرف  ونظري احُل�سَّ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها ثالثة اأخما�ص قرياط من جميع الَكْرم  بالظهر وجميع احُل�سَّ
ة ال�سائعة  الكائن بار�ص البقعة املعروف بار�ص احلوزة ال�صقي جميع احُل�سَّ
قدرها قرياطان وخم�ص قرياط يف جميع الأربع زيتونات الكائنات باأر�ص 
الكائن  الَكْرم  من  املزبورة  ة  احُل�سَّ ونظري  باخليلى  املعروفات  ال�سالحية 

ة املزبورة من الغرا�ص باأر�ص بيت �سفافا)2( يعرف بالدارة ونظري احُل�سَّ

)1( البقعة: تقع ظاهر القدس.
)2( بيت صفافا: من ضواحي مدينة القدس الجنوبية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص192.
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التني واللوز الكائن باأر�ص العيزرية )1( ولكل من الأماكن املزبورة �سهرة يف 
جميع  يف  املزبور  امل�سرتي  �صكة  وحتديدها  و�سفها  عن  تغني  حملها 
الباقي جلميع حقوق ذلك كله وطرقه  ُكُه بحق  ُي�ْصِ املزبورة ومن  الماكن 
وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإليه وبكل حق هو لذلك �صعا 
بثمن قدره ثلثون غر�سا يعدل كل غر�ص منها ثلثون قطعة م�صية ثمنا حال 
وبريت  ِعّي  ال�صَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�صة  املزبور  البايع  بيد  مقبو�سا 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء من الرباءة  بذلك ِذمَّ
ِعّي و�سله البيع بينهما يف ذلك باإيجاب �صعّي وقبول  ِعّية بالطريق ال�صَّ ال�صَّ
واملعاقدة  واملعرفه  الروؤَْية  بعد  �صعيني  �سحيحني  وت�سليم  وت�سلم  مرعي 
ِعّية والتفرق بالأبدان غري ترا�سي منهما وحيثما كان يف ذلك من درك  ال�صَّ
وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا واأ�ْسَهد عليه الوكيبل املزبور موّكلته 
ا�سقاطا  املزبورة  للغرا�ص  احلامله  الأر�ص  يف  القرار  يف  ا�سقطا  املزبورة 
ًان و�سهر بني ال�سيخ حممد املزبور الوكيل املرقوم ا�سهاد وتبارئ عام  ِعيَّ �َصْ
من اجلانبني بان ال�سيخ حممد املزبور فريق اول والوكيل وامُلَوّكلتني فريق 
الفراتي  قبل  ي�ستوجب  ي�ستحق ول  يبق  الفريقني ل  فريق من  وان كل  ثاين 
ِعّية مطلقا ملا م�سى من الزمان واىل يوم  ال�ساخر حقا من �سائر احلقوق ال�صَّ
ًا  ِعيَّ ًا ف�سدق ق�سم كل منهما لالخر ت�سديقا �َصْ ِعيَّ اأْدَناه اإ�سهاداً �سحيحًا �َصْ
ِعّي امل�سار اإليه  ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سون ذلك لدى احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف �ساد�ص ع�ص من �سهر ربيع الول  ًا حَتْ ِعيَّ خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبْوتًا �َصْ

من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي ترجمان، كاتبه. 
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الأول من ربيع 
الول �سنة 

 /7  /7 1082هـ/ 
1671م

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  م�سطفى  ابن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه حجازي بن خليل �سيخة  َخطُّ
ِعّي  الق�سام بن والده مات وانح�ص ارثه ال�صَّ ِعّي  وولدا مولنا احلاكم ال�صَّ
اأولده: عبد القادر ورم�سان و�سعد الرجا و�سم�سية ويف زوجته �ساحلة  يف 
البنيان القائمة  الدار  املخلف عنه جميع  ولزمه  ًا  ِعيَّ �َصْ اح�سارا  وفرزانة 

فلسطين،  بلدان  معجم  محمد.  شراب،  القدس.  مدينة  شرق  الزيتون  جبل  من  الشرقي  الجنوب  في  تقع  العيزرية:   )1(
ص554.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  وجميع  له  �سار  الطواحني  واد  بخط  ال�صيف  بالقد�ص 
ة ال�سابقة َوَقْدُرها الن�سف اإحدى وع�صين قريط من  ال�صف)1( وجميع احُل�سَّ
َحلَّة الزراعنه  َحلَّة الزراعنة من جميع الدار القائمة البناء مِبَ الدار الكائنة مِبَ
ة ويخ�ص  ِعّي الق�ساماإىل تعرف احُل�سَّ املزبورة وطلب من مولنا احلاكم ال�صَّ
اخويه من ذلك تعرفان الذي يخ�ص كل واحد من حجازي املذكور واخويه 
اأربعة  قرياط  والع�صين  الحد  ومن  قرياط  وربع  قراريط  الكامل خم�سة  من 
قراريط ون�سف قرياط و�ستة اثمان قرياط ومنه الثنى ع�ص قرياطا قريطان 
رْيَراً يف اول من ربيع الول ل�سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ ون�سف وثمن قرياط تعريفا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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�صاء دار 
قائمة البنا 

بالقد�ص 
ال�صيف 
َحلَّة  مِبَ

احليادرة

4 ربيع الآخر �سنة 
 /8  /9 1082هـ/ 

1671م

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
بن  اأَفْندي  اأحمد  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ وامل�سلمني، احلاكِم  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ا�سرتت  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد 
احُلْرَمة اآمنة بنت احلاّج مو�سى )...( وعرف بها �سقيقها الرجل الكامل املدعو 
ًا مبالها لنف�سها دون غريها من فخرى بنت م�سطفى  ِعيَّ حجازي تعريفا �َصْ
القنواتي وعرف بها والدها قا�سم بن حممد بن ح�سونة وجارها احلاّج اإبراهيم 
ًا فباعتها ما هو لها وجار يف ملكها وطلق ت�صفها  ِعيَّ بن حمدان تعريفا �َصْ
ِعّي مبوجب حّجة �صعية  ال�صَّ بالبتياع  اإليها  ومنتقل  ِعّية  ال�صَّ وحيازتها 
موؤرخة بثامن ع�ص �سوال ل�سنة ثالث و�سبعني واأَْلٍف �سادره لدى قدوة ق�ساة 
الإ�سالم مولنا عبد الباقي اأَفْندي خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�صيف �سابقا 
ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع دون املعر�ص واملنازع له 
وثلثا قرياط وخم�ص  قراريط  اربعة  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ ذلك جميع  يف 
اأربعة وع�صين قرياطا من جميع  ل  اأ�سْ قرياط وثلثا البيع خم�ص قرياط من 
امُل�ْسَتِملة على علوي  احليادرة  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار 
و�سفل ومنافع ومرافق وحقوق �صعية. فالعلوي منها ي�ستمل على خم�ص

)1( محلة الشرف: تنسب لرجل من أكابر مدينة القدس، اسمه شرف الدين موسى، ويذكر العلمي أن له ذرية معروفين 
يقال لهم بنو الشرف، ومحلة الشرف تقع بجانب محلة المغاربة من جهة الغرب. انظر، سليم جمعة السواريه، الحياة 

االجتماعية في مدينة القدس 1750-1800، عمان 2009، ص37
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طبقات وثالثة اأواوين و�ساحة �سماوية وال�سفل منها ي�سمل على خم�ص بيوت 
ة املزبورة من البيت  و�سهريج معد جلمع ماء ال�ستية ومرتفق ونظري احُل�سَّ
ال�سالك  الدرب  قبلة  ويحدها  املزبورة  بالدار  الكائنة  بالدبكونية  املعروف 
وتامه دار بيد وراث الدينة و�صقا قبو جار يف وقف احلنابلة وتامه قبو 
جار يف وقف البيمار�ستان ال�سالحية و�سمال دار اخلوجة �سم�ص الدين بن 
فار�ص �سابقا والرث بيد وراث احلاّج عبد الكرمي الطري وغربا دار ح�سن بن 
وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  الباب  وفيه  ال�سالكة  الدرب  وتامه  �سالح 
وجدره ومرافق ومنافعه وما يعرف به وين�سب اإليه وبكل حق هو لذلك �صعا 
داخل فيه وخارج عنه ثمن قدره �ستون غر�سا عددية و�صة فلو�ص وخات 
ف�سه بحجر جمهول القدر والقيمة ثمنا حال بيد البايعه املزبورة باحل�صة 
ة  ِذمَّ بذلك  وبريت  جميع  من  املزبورة  امل�سرتية  ِعّي  ال�صَّ القب�ص  واملعاينة 
ِعّية  امل�سرتية املزبورة من جمبع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
ِعّية والتفرق بالأبدان عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك  ال�صَّ بالطرق 
من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه ُثُبْوتًا �َصْ م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رابع �سهر ربيع الخر ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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اأعلم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
حالَِّل  الِعظام  املوايل  �سْدِر  رين  امُلَتاأخِّ الف�سالء  اأف�سل  رين  املتبحِّ العلماء 
احلِق  بني  ِل  الفا�سِ الكامِل  الفا�سِل  الَعاِلِ  الإ�سالِم  �سيِخ  الأناِم  م�سكالِت 
ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ يحيى  بن  اأَفْندي  م�سطفى  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  والباطِل 
الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه. ملا كان املبلغ الآتي ذكره فيه 
مرتتبا لأيتام املرحوم حممد اأَفْندي العنبو�سي وهم حممد واإبراهيم و�ساحلة 
ة  ورابعة واآمنة مببا�صة و�سيهم املختار احلاّج اأحمد بن �سيخ ال�سوق يف ِذمَّ
اي�ساق  ولد  وهارون  مو�سى  ولد  واي�ساق  بلتاي  ولد  مردخاي  من  واحد  كل 
طائفة  من  كلهم  يعي�ص  و�ستنباي  ياقوب  ولد  و�ساول  حييم  ولد  الن  واأ�سْ
اليهود الفرجن املتكلمني على طائفة اليهود القاطنني بالقد�ص ال�صيف قدره 
خم�سماية غر�ص و�ستون غر�سا ف�سة عددية مرهونا على املبلغ جميع الدار 
َحلَّة اليهود وجميع  والكاكني امل�سهورة بكاكني ابي حلقة اليهودي الكائنة مِبَ
�صعي  حجج  مبوجب  املزبورة  باملحلة  اليهود  كني�سة  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار 
اأْدَناه وبعد ذلك بلغن البنات املرقومات وقب�سن نظري  �سابقة على تاريخه 
ما يخ�سهن من املبلغ املرقوم ف�سار جميع املبلغ املرقوم ملحمد واإبراهيم
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تاريخه  قبل  بينهم  ال�سادرة  املحا�سبه  مبوجب  خا�سة  اأَْعاله  ين  املزبور 
ِعّية ال�سابقة التاريخ ثم بعد ذلك بات حممد املزبور وانح�ص  والتم�سكات ال�صَّ
ِعّي يف اأمه بنت عبد اهلل ويف اخيه اإبراهيم واخته رابعة املذكورة  ارثه ال�صَّ
اأخته  ِعّي يف  ال�صَّ ارثه  وانح�ص  املزبور  اإبراهيم  ثم مات  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا 
رابعة املزبورة بحق الن�سف ويف ابن عم ال�سيخ حممد بن يحيى العنبو�سي 
املزبور  ال�سيخ حممد  اأْدَناه  تاريخه  ًا ح�صيوم  ِعيَّ �َصْ اح�سارا  الباقي  بحق 
ِعّي عن قبل رابعة املزبورة  واحلاّج كمال بن بدر الدين املحت�سب الوكيل ال�صَّ
وام حممد املرقوم الثابت وكالته عنهما مبوجب حجج �صعيه �سابقة على 
و�سال  املزبور  باملبلغ  وطالباهم  اأَْعاله  املزبورين  اليهود  واح�ص  تاريخه 
اِف بان بذمتهم املبلغ املرقوم ولن  �سوؤالهم عن ذلك �سئلوا واجابوا بالْعرِتَ
بعد تام  ثم  ًا  ِعيَّ �َصْ اعرتافا  املزبور  املبلغ  املْزُبوَرة مرهونه على  الماكن 
ذلك امهل احلاّج كمال وال�سيخ حممد املزبوران اأَْعاله اليهود باملبلغ املرقوم 
ًا وابقوا الرهن على  ِعيَّ مل�سي ثمانية ا�سهر ت�سي من تاريخه اأْدَناه امهال �َصْ
رْيَراً يف ثاين �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني  ِعّي حَتْ حكمه البقا ال�صَّ

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
الكابر  فخر  ة  بِذمَّ مرتتبا  كان  ملا  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل 
حممد  املرحوم  لأيتام  حلبي  �ساهني  املرحوم  بن  حلبي  حممود  والعيان 
مببا�صة  واأ�سماء  ورابعة  و�ساحلة  واإبراهيم  حممد  وهم  العنبو�سي  اأَفْندي 
و�سييهم ال�سابقني وهما: ابن عمهم ال�سيخ حممد بن ال�سيخ يحيى العنبو�سي 
واحلاّج اأحمد بن حممد بن �سيخ ال�سوق مبلغا قدره �ستة وثالثون غر�سا عددية 
ِعّي )...( بعد الوفاة يف اختهم رابعة املزبورة  ال وربحا وانح�ص ارثه ال�صَّ اأ�سْ
ويف ابن عمهم ال�سيخ حممد املزبور انح�سارا ح�ص يوم تاريخه اأْدَناه ال�سيخ 
حممد املرقوم واحلاّج كمال ابن املرحوم املعلم بدر الدين ال�سهري بابن الزين 
ِعّي عن قبل  ِعّي عن قبل ال�سيخ عبد اللطيف ال�صيف الوكيل ال�صَّ الوكيل ال�صَّ
يف  عنها  وكالته  الثابت  املحرو�سة  مب�ص  الآن  امل�ستقرة  املزبورة  رابعة 
ىين  توكيل احلاّج كمال املزبور يف قب�ص ما يخ�سها من مرتوكات امُلَتَوفَّ
املزبورين وغريهم مبقت�سى حجة �صعية �سابقة التاريخ على تاريخه اأْدَناه 
ًا واأَقرَّ واعرتفا ِعيَّ ع اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ ِعّي امُلَوقَّ ثابتة لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
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احلا�ص  املزبور  حلبي  حممود  من  قب�سا  انهما  �صعا  تعترب  بحال  وهما 
�ستة  نكار  غري  من  وقدره  املرقوم  ة  بِذمَّ نظريه  ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص  معمهما 
ول  املزبورة  للموكلة  حق  ال  بان  عليهما  واأ�ْسَهدا  عددية  غر�سا  وثالثون 
لال�سيل املزبور من ذلك قبل حممود حلبي و�سدقهما على ذلك حممود حلبي 
ة حممود حلبي املرقوم يف  ًا ومبوجب ذلك بريت ِذمَّ ِعيَّ املرقوم ت�سديقا �َصْ
وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  منه  جز  كل  ومن  املرقوم  بذمته  الذي  املبلغ  جميع 
ِعّي ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون  ال�صَّ ِعّية بالطريق  ال�صَّ الرباءة 
يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ثبونا  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  كله  ذلك 

رابع ربيع الثانية اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل حممد جلبي، كاتبه.
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اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا ومولنا فخر  ر امّلْرِعّي  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
عمدة  بالإحكام  والأحكام  الق�سايا  حمرر  الأنام  ولة  ذخر  الإ�سالم  ق�ساة 
ه الكرمي م�سطفى  ع َخطُّ ِعّي املوىل املويل امُلَوقَّ العلماء العالم احلاكم ال�صَّ
اأَفْندي بن يحيى باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا كان املبلغ الآتي 
ذكره فيه مرتتبا لأيتام املرقوم حممد العنبو�سي )العنبو�سي( ويتيمي حممد 
احلاّج  املختار  و�سيهم  مببا�صة  واأ�سماء  واآمنة  ورابعة  و�ساحلة  واإبراهيم 
بالقد�ص  الزعيم  اآغا  م�سطفى  الأعيان  فخر  ة  ِذمَّ يف  ال�سوق  �سيخ  ابن  اأحمد 
ال�صيف قدره مائتا غر�ص اثنان و�سبعة و�سبعون غر�سا ف�سة عددية على ما 
يف�سل فيه فمن ذلك ما هو مبوجب حّجة �صعّية �سابقة على تاريخه مائة 
هو  وما  جر  ف�سة  حيا�ص  ذلك  على  مرهونا  غر�سًا  وت�سعون  واثنان  غر�ص 
هو  وما  نحا�سا  �سحون  خم�سة  عليها  مرهونًا  غرو�ص  �سبعة  ت�سك  مبوجب 
باب  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  اأجرة  هو  وما  غر�سا  ثالثون  اأي�سا  ت�سك  مبوجب 
القطانني �سكن م�سطفى اأغا املزبور عن مدة �سنتني اأخرها غرة �سهر تاريخه 
اأْدَناه ثمانية واأربعون غر�سا ح�سابا عن كل �سنة اأربعة وع�صون غر�سا وعلى 
اأَْعاله ثم مات حممد و�ساحلة واآمنة وا�سما وانح�ص  طبق اجلملة املذكورة 
رابعة  اأختهم  ويف  العنبو�سي  حممد  ال�سيخ  عمهم  ابن  يف  ِعّي  ال�صَّ ارثهم 
ًا ح�ص يوم تاريخه  ِعيَّ املزبورة ويف بلقي�ص اأم حممد املزبور انح�سارا �َصْ
ِعّي  ال�سيخ حممد املزبور واحلاّج كمال بن بدر الدين املحت�سب الوكيل ال�صَّ
حجتني  مبوجب  املرقومة  حممد  اأم  بلقي�ص  وعن  املزبورة  رابعة  قبل  عن 
املزبور  اأغا  م�سطفى  واح�صا  تاريخه  على  التاريخ  �سابقتني  �صعيتني 
اِف لذلك وطالباه باملبلغ املرقوم و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاَب بالْعرِتَ
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ِعّي فعند ذلك ح�ص احلاّج اأحمد الو�سي املزبور واأح�ص  كلمه العرتاف ال�صَّ
باحل�صة  بيده  فت�سلمها  املرقوم  كمال  للحاج  و�سلمها  املزبورة  احليا�سة 
املرقومة  �سحون  اخلم�سة  بت�سلم  املرقوم  كمال  احلاّج  واعرتف  واملعاينة 
ِعّي وابقي م�سطفى اأغا املْزُبوَرة احليا�سه واخلم�سة �سحون  العرتاف ال�صَّ
املْزُبوَرة رهنا على املبلغ املرقوم اأَْعاله حتت يد احلاّج كمال املرقوم البقاء 
ِعّي و�سط ما هو الواقع حتت الطلب وال�سوؤال بتاريخ غرة �سهر ربيع الثاين  ال�صَّ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي ترجمان، كاتبه. 
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َر مبجل�ِص  هذه حّجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعّيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأَفْندي بن حممد،  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
بدرة  احلاّجة  ا�سرتت  ومعاليه.  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
بنت املرحوم احلاّج حممد احلوي�ص مبا لها لنف�سها وفيه غريها من احلاّج 
ما  فباعها  ِعّي،  ال�صَّ باملجل�ص  معها  احلا�ص  احلابودي  ربحي  بن  اإبراهيم 
املزبور  والده  قبل  ِعّي من  ال�صَّ بالإرث  اإليه  ومنتقل  ملكه  له وجار يف  هو 
ويده وا�سعة على ذلك دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك اإىل حني �سدق 
ة ال�سائعة َوَقْدُرها اأربعة قراريط واأربعة اأخما�ص  هذا البيع، وذلك جميع احُل�سَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطا من جميع ق�سمة الدار القائمة البناء  قرياط من اأ�سْ
َحلَّة باب حطة امُل�ْسَتِملة على اأربعة بيوت اأحدهما دهليز  بالقد�ص ال�صيف مِبَ
ي�ستطرق منها اإىل الباب الواقع باجلهة ال�سمالية منه ومن البيوت بيت غربي 
علوية  وطبقة  ال�ستية  ما  جلمع  معد  �سهريج  باأحدهما  �سماليني  وبيتني 
و�ساحتني �سماويتني احدهما علوية جتاه باب الطبقة املزبورة وعلى منافع 
ومرافق وحقوق �صعية �صكة امل�سرتية املزبورة بحق الباقي ويحدها قبلة 
املدر�سة احلنفية، و�صقا ق�سمة ال�سيخ حممد اخلما�ص، و�سمال الطريق ال�سالك 
ومنه بابها وغربا دار ال�سيخ حممود احللبي، وتامه زقاق غري النَّافذ بجميع 
اإليه  ون�سب  به  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف  ذلك  حقوق 
ِعّي النايف للجهالة �صعا  وبكل حق هو لذلك �صعا املعلوم عندها العلم ال�صَّ
بثمن قدره احد ع�ص غر�سا ون�سف غر�ص عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة 
البائع املزبور باعرتافه بذلك العرتاف  م�صية ثمنا حال مقبو�سا بيد 

ة امل�سرتية املزبورة من جميع الثمن املرقوم ِعّي مبوجب ذلك بريت ِذمَّ ال�صَّ
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ِعّي ملرة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر  ِعّية بالطرق ال�صَّ ومن كل منه الرباءة ال�صَّ
وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  البات  البيع 
ِعّية والتعرف بالأبدان  ًا بغد الروؤَْية واملعرفة واملعاقده ال�صَّ ِعيَّ �سحيحني �َصْ
عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث 
يجب �صعا بعد ان عرف بامل�سرتية املزبورة مهرها احلاّج حممد بن علي مع 
من جار تعريفه بها �صعا تعريفا وكمل للم�سرتية املْزُبوَرة بهذا التبايع مع 
ًا ت�سادقا  ِعيَّ ما بيدها مبوجب ت�سكات �صعية جميع الدار املزبورة كمال �َصْ
ِعّي امل�سار  على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ل�سنة  الثاين  �ساد�ص ربيع  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  النَِّعم عليه  اهلل  اإليه خلَّد 

اأثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، وال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

حممد مو�سى، حممد جلبي الرتجمان. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الأعالِم احلاكِم 
باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ح�ص كل واحد من خليل ورجب اولد 
الن وهم من  اأ�سْ مرزوق وخالد بن �سالح و�صكي�ص ولد تايه وا�سكندر ولد 
احلاكم  مولنا  من  وطلبوا  ال�صيف  بالقد�ص  والنحا�سني  املبي�سني  طائفة 
املبي�ص  الرءوف امل�صي  ال�سيخ عبد  بن  احلاّج مو�سى  ين�سب  ان  ِعّي  ال�صَّ
�سيخا عليهم ومتكلما لي�ساوي بينهم يف �سنعتهم وا�ستخار اهلل تعاىل مولنا 
طائفة  على  ومتكلما  �سيخا  املرقوم  مو�سى  احلاّج  ون�سب  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
املبي�سني)1( والنحا�سني بالقد�ص ال�صيف لي�ساوي بينهم يف �سنعتهم على 
ح�سب العوايد القدمية واأَِذَن له بذلك ن�سبا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني 
ربيع  �سهر  �سابع  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  لنف�سه  املزبور  مو�سى  احلاّج  من 

الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ف�سيلة مبخطوبته اديبة بنت برهان بن احلدبة البكر اخلالية عن املوانع

)1( طائفة المبيضين: أصحاب طائفة تبيض وتلميع االواني النحاسية. عطاهلل، محمود. وثائق الطوائف الحرفيه.ج2، 
ص154.
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غر�سا  �ستون  ذلك  من  لها  احلال  غر�ص  ماية  قدره  �سداق  على  ِعّية  ال�صَّ
مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها والباقي اربعون غر�سا موؤجلة لها عليها اإىل 
الفراق مبوت اأو طالق زوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املربور الثابت 
وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف لقب�ص مقدم ال�سداق �سهادة كل واحد 
من الخوين عبد الكرمي ومو�سى ب�سه ولدي فخر الدين )...( العارفني بها مع 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ تعريف حقها حمفوظ زواجا مقبول من الزوج لنف�سه قبول �َصْ

ثامن �سهر ربيع الثاين �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين. 
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َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 

ِعيِّ  م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمني، احلاكِم ال�صَّ
ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه ا�سرتى فخر اأمثاله احلاّج جنم الدين بلوكبا�سي بن احلاّج نور الدين 
ِعّية من قبل فخر التجار اخلوجه فخر الدين  التميمي اخلليلي بالوكالة ال�صَّ

بن املرحوم �سالح الدين التميمي اخلليلي الثابت وكالته عنه يف ال�صاء 
اإبراهيم بن  الذي �سيعني فيه ب�سهادة كل واحد من  الآتي ذكره فيه بالثمن 
امُلَوّكل  ومبال  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اخلليلي  الدين  خري  بن  اإبراهيم  وال�سيخ  علي 
ال�سهري  �ساهني  احلاّج  بن  ب�سه  عو�ص  من  واحد  كل  من  ماله  دون  املزبور 
وحممود  النابل�سي  عابد  ابن  وح�سن  املر�ستق  يو�سف  الدين  وفخر  بالقرطم 
بن )...( و�سعبان بن حممد اإلهبل وخلف ابن احلاّج اإبراهيم )تعو�ص( املزبور 
زوجا  كانت  التي  النابل�سي  مو�سى  بنت  عادلية  عن  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة 
عنهما  وكالته  الثابت  املزبور  عابد  بنت  م�ستهى  بنتها  وعن  املزبور  لعابد 
الذي �سيعني فيه ويف قب�سه ب�سهادة كل  الآتي ذكره فيه بالثمن  البيع  يف 
واحد من ح�سن بن عابد املزبور و�سعبان بن حممد املرقوم العارفني بهما 
ِعّية  ال�صَّ الدين املرقوم بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة  ًا وفخر  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا 
الآتي ذكره فيه بالثمن  البيع  الثابت وكالته عنها يف  عن قبل بنته فخري 
ًا وح�سن املزبور بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة  ِعيَّ الذي �سيعني فيه ُثُبْوتًا �َصْ
ِعّية عن قبل اأختيه خديجة وبركة الثابت وكالته عنهما يف البيع الآتي  ال�صَّ
ًا ويف قب�سه ب�سهادة كل واحد  ِعيَّ ذكره فيه بالثمن الذي �سيعني فيه ُثُبْوتًا �َصْ
ًا و�سعبان ِعيَّ من عو�ص املزبور وفخر الدين املرقوم العارفني بهما ُثُبْوتًا �َصْ
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قبل  عن  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة  املرقوم  وحممود  نف�سه  عن  بالأ�سالة  املزبور 
ِعّية عن قبل  زوجته بنات بنت عابد املرقوم وخلف املرقوم بالوكالة ال�صَّ
البيع  يف  عنهما  وكالتهما  الثابت  املرقوم  اإلهبل  حممد  بنت  منه  زوجته 
الذي �سيعني فيه ويف قب�سه ب�سهادة كل واحد من  الآتي ذكره فيه بالثمن 
ًا فباعوه ملوكله  ِعيَّ �سعبان املزبور وعو�ص املرقوم العارفني بهما ُثُبْوتًا �َصْ
ل املزبور وامُلَوّكالت املرقومات وجار  املزبور اأ�سالة ووكالة مما هو لالأ�سْ
ِعّي من قبل  يف ملكهم ومنتقل )اإليهم( �سعبان ومنا املرقومني بالإرث ال�صَّ
عابد  قبل  من  املزبورة  م�ستهى  وبنتها  لعادلية  ومنتقل  املزبور  والديهما 
زوج عادلية ووالد م�ستهى املزبور ومن �سهوان واأمته ولدي عادلية و�سقيقي 
ىن بعد وفاة والدهما املزبور ومنتقل حل�سن املزبور  م�ستهى املرقومة امُلَتَوفَّ
ِعّي من قبل والدهم املزبور ومن قبل اأخيهم  واأخواته املزبورات بالإرث ال�صَّ
ًا ومنتقل اأي�سا حل�سن املزبور بال�صاء  ِعيَّ لأبيهم �سهوان املرقوم انتقال �َصْ
اإلهبل املرقوم ويدهم وا�سعة على ذلك  ِعّي من قبل رم�سان بن حممد  ال�صَّ
دون املعار�ص واملنازع لهم يف ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع وذلك جميع 
َحلَّة باب  البيت الكائن باجلهة الغربية من الدار الكاينة بالقد�ص ال�صيف مِبَ
العمود املحدودة قبلة بدار وراث احلاّج مراد و�صقًا مب�سجد املنارة احلمرا 
وتامه زقاق غري النَّافذ وفيه الباب و�سماًل دار تعرف بابن اأبي احلرم وغربًا 
امل�سرتي  بيد  بيت  قبله  املزبور  البيت  وعن  املزبور  امُلَوّكل  امل�سرتي  بدار 
دار  اأبي احلرم وغربا  دار بن  املزبورة و�سمال  بالدار  اإيوان  املزبور و�صقا 
ومرافقه  ومنافعه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  املزبور  امل�سرتي 
وما عرف به ون�سب اإليه وبكل حق هو لذلك �صعا املعلوم ذلك عندهم العلم 
غر�ص  كل  يعدل  غر�سا  خم�سون  قدره  بثمن  �صعا  للجهالة  النايف  ِعّي  ال�صَّ
عو�ص  باعه  ما  ذلك  فمن  فبه  يف�سل  ما  على  م�صية  قطعة  ثالثون  منها 
ع�ص  وت�سعا  قرياط  وع�ص  قرياطان  املزبورة  عادلية  عن  بالوكالة  املزبور 
قرياط بثمن قدره اأربعة غرو�ص ون�سف غر�ص وما باعه بالوكالة عن م�ستهى 
املرقومة قرياطان وثالثة اخما�ص قرياط و�سبعة ات�ساع قرياط ون�سف ت�سع 
ع�ص قرياط الثمن قدره خم�سة غرو�ص واحد وع�صين قطعة م�صية وما باعه 
�سبعة قراريط وخم�ص قرياط بثمن قدره  ح�سن املزبور بال�سالة عن نف�سه 
باعه  وما  اأربعة ع�ص غر�سا وثالثة وع�صون قطعة ون�سف قطعة م�صية 
بالوكالة عن اختها خديجة املرقوم قرياط واحد وع�ص قرياط وثمانية ات�ساع 
ع�ص قرياط و�سبعة اثمان )ت�سع( ع�ص قرياطا ون�سف ثمن ت�سع ع�ص قرياطا 
بثمن قدره غر�سان وثمانية ع�ص قطعة م�صية وما باعه بالوكالة عن اختها 
بركة نظري ح�سة اختها املزبورة بنظري ثمنها املرقوم وما باعه حممود
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رقم �س/
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حممود املزبور بالوكالة عن بنات املزبورة نظري ح�سة اختها بركة املرقوم 
والوكالة  بالأ�سالة  املزبور  الدين  فخر  باعه  وما  املزبور  ثمنها  بنظري 
املزبور  �سعبان  باعه  وما  املرقوم  ثمنها  نظري  املزبورة  بنات  ح�سة  نظري 
ت�سعة  واأربعة اخما�ص قرياط بثمن قدره  اأربعة قراريط  بالأ�سالة عن نف�سه 
غرو�ص واثنان وع�صون قطعة م�صية ون�سف قطعة م�صية وما باعه خلف 
املزبور بالوكالة عن زوجته من منا املوقومة قرياطان وخم�ص قرياط بثمن 
قدره اأربعة غرو�ص و�ستة وع�صين قطعة ون�سف قطعة م�صية وقب�ص كل 
واحد من التابعني املزبورين ثمن ما باعه بيده باحل�صة واملعاينة قب�سا 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم  ِذمَّ ًا فبموجب ذلك بريت  ِعيَّ �َصْ
وا�ستيفاء  براءة قب�ص  امّلْرِعّي  بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  ومن كل جزء منه 
ِعّي و�سدر البيع البات بينهم يف ذلك باإيجاب �صعي وقبول  بالطريق ال�صَّ
واملعاقده  واملعرفه  الروؤَْية  بعد  �صعيني  �سحيحني  و�سلم  وت�سلم  مرعي 
ِعّية والتعرف بالأبدان عن ترا�ص منهم وحيثما كان يف ذلك من ذلك  ال�صَّ
درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا وقبل الوكيل املزبور بان موكله 
�سد باب البيت املزبور من ناحية دار البائعني املزبورين ويفتح له بابا من 
رْيَراً يف رابع ربيع الثاين من  ًا حَتْ ِعيَّ ناحية داره ي�ستطرق منه اإليه قبول �َصْ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  الفقري  ال�سافعي،  الدين  نور  الفقري  اأَفْندي،  زكريا  الفقري  �سهود: 
اخلالدي، الفقري علي الدقاق، الفقري مو�سى ال�سافعي، حممد جلبي الرتجمان، 

كاتبه. 
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كتاب 
تناول 

طعام من 
العمارة 
بالقد�ص 
ال�صيف

8 ربيع الثاين �سنة 
 /13 1082هـ/ 

1671م  /8

اأعلُم العلماِء املتبحرين حالَُّل م�سكالِت الديِن الآمل من  َر مولنا و�سيُدنا  َقرَّ
املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  وغفرانه  عفوه  الراجي  واإح�سانه  منته  تعاىل  اهلل 
ه الكرمي باأعايل نظريه  ع َخطُّ املويل مولنا م�سطفى اأَفْندي ابن يحيى امُلَوقَّ
امّلْرِعّي  ِعّي وناقل اخلطاب  ال�صَّ الكتاب  دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا 
طعام  طا�سات  ثالث  اجلاعوين  الرحمن  عبد  ال�سيخ  املَكْرمني  الف�سالء  فخر 
من العمارة الكائنة بالقد�ص ال�صيف مع ما �سنع ذلك من اخلبز يف كل يوم 
ولدي  وجابره  م�سطفى  عن  عو�سا  املزبورة  العمارة   )...( من  اأرغفة  ت�سعة 
ال�سيخ فرحان بحكم فراغهما له عن ذلك يف بيوم تاريخه اأْدَناه بحر اأح�سانه 
كل  ذلك  بتناول  اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  ور�ساهما 
�سباحا وم�ساء )...( ا�سالة تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا 
اأربعة  وتعو�ص الفارغان املزبوران املتودع له عن نظر فراغه له ثمن ذلك 
ًا وذلك بعد ان  ِعيَّ ع�ص غر�سا فقب�ساها بيدهما باحل�صة واملعاينة قب�سا �َصْ
عرف )...( املزبور يف ذلك لدى �سهود اأجرة كل واحد من حممد الف�سال ال�سيخ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا حتررا يف  ِعيَّ �سالح الدين العلم واحلاّج اإبراهيم الدم�سقي زوجها تعريفا �َصْ
ثامن ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

�سهود: زكريا اأَفْندي، نور الدين، علي اأَفْندي، ال�سيخ اأبي الفتح، ال�سيخ مو�سى، 
كاتبه. 
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اأوا�سط ربيع الول 
�سنة1082هـ/ 

1671م  /8  /20

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
املرحوم  ابن  اهلل  احلاّج حمب  ادعى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل 
ِعّي على اأحمد يتيم املرحوم ال�سيخ حممد  احلاّج ح�سن اخليمي الو�سي ال�صَّ
ان  تقرير دعواه عليه  الدين احللواين وقال يف  �سم�ص  الدباغ على خليل بن 
بذمته لوالد القا�ص املزبور اأ�سالة عن نف�سه عن بن عمه كمال ماية غر�ص 
بنت  نور  زوجته  يف  ِعّي  ال�صَّ ارثه  وانح�ص  مات  القا�ص  والد  وان  عددية 
املزبور  واملبلغ  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  ومرمي  را�سية  بنته  ويف  ال�سوملي  يحيى 
ة مكفوله املرقوم وطالبه باإح�سار املبلغ املزبور ليوزع بني  باق بذمته وِذمَّ
�سئل  ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساأل  ِعّية  ال�صَّ الفري�سة  حكم  على  املزبورين  الوراث 
ة ابن عمه املرقوم ماية  فاأجاَب بان احلاّج حممد املزبور كان له بذمته وِذمَّ
ة  غر�ص عددية منها خم�سون غر�سا بذمته خا�سة ومنها خم�سون غر�سا بِذمَّ
ة باإذن كل  بن عمه كمال املرقوم وت�سامنا وتكافال يف ذلك يف املال والِذمَّ
منهما لالأخر ودفع اخلم�سني غر�سا التي بذمته للحاج حممد املزبور يف حال 
لريجع  املرقوم  عمه  ابن  ة  ِذمَّ عن  غر�سا  ع�ص  وثمانية  وفاته  قبل  حياته 
بنظرها عليه فلم ي�سدق الو�سي املزبور على ذلك وطلب بينة �صعية ت�سهد 
له بذلك فاح�ص الرجل املدعو نور الدين بن املرحوم احلاّج يو�سف النابل�سي 
و�سهد بان احلاّج حممد املزبور قب�ص من خليل املزبور بح�سور ومعرفته يف 
حال حياته قبل وفاته ثمانية و�ستون غر�سا منها خم�سون غر�سا التي بذمته 
�سهد م�سطفى  املزبور وكذلك  ابن عمه كمال  ة  ِذمَّ وثمانية ع�ص غر�سا عن 
ثم  ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  بذلك  �سهادتهما  فقبلت  الأوىل  �سهادة  طبق  بازربا�سي)1( 
ذكر خليل املزبور اأم كمال املزبور دفع للحاج حممد املرقوم ثمانية ع�ص 

)1( بازرباشي : بمعنى السوق وكذلك وظيفة مساعد المحتسب، فقد كان يتم تعينه لألشراف على بيع البضائع، وبموافقة 
المحتسب والسوقة، ويصدر تعينه من القاضي" استقر ابراهيم بن علي الحلبي بازارباشي باالسواق ورضوا بعض السواقة 
باستقراره في ذلك، وكذلك برضا كوالنا االقندي والمحتسب والسواقة، وان ال يباع بضاعة من البضائع حتى يعلموه بها 
السوقة ويكون حاضرا تحريرا في 3 ربيع الثاني سنة 941. سجل المحكمة الشرعية في القدس ، رقم 4، ص، 380، 

دائرة المعارف االسالمية، اعداد وترجمة ابراهيم زكي خورشيد واخرين، القاهرة كتاب الشعب، مجلد 6،ص 49.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اهلل  البيان وق�سط احلاّج حمب  واألقيتاإىل  ذلك  فلم ي�سدقه على  اأي�سا  غر�سا 
ِعّي عن قبل الزوجة  املزبور الو�سي املرقوم وعبد احلق بن الزاغه الوكيل ال�صَّ
الباقية من  الأربعة ع�ص غر�سا  املرقوم  املزبورة وزوجته مرمي على خليل 
املاية غر�سا خال عن الثمانية ع�ص غر�سا الباقية اإىل البيان بطريقة الكفالة 
عن بن عمه املرقوم يف كل يوم مي�ص من غرة ربيع الثاين ان تاريخه اأْدَناه 
رْيَراً يف اأوا�سط ربيع الول ل�سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ قطعتان م�صيتان تق�سيطا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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ح3 

حت�سيل 
اموال وقف

1 جمرم �سنة 
 /5  /9 1082هـ/ 

1671م

 )...( �سيخ  قد�ص �صيف مبعرفة   )...( الرمه  مدر�سة من  داواحات وقف   )...(  
غر�ص متويل وناظر وقف )...( 1081هـ/ )...( قب�سه يف �سنة 1082هـ/ )... 
( وقف )...( احل�سول ح�سة وقف رع درد�سي مربدره وخان الفرجن 4 �سنة 
460 احل�سول حاكم �سابون حاة 4 �سنة 60 ح�سة وحم�سول ح�سة وقف 

من بيت �ساحور الواد 1 �سنة 90 ومقبو�ص 216
مبوجب موله �سيخ مدام هلل عرف�ص ناظر دمرتتي وقف يف يوم عثماين يف 
�سنة 93، مبوجب �سيخ مدام هلل �سيخ مدر�سة ووموؤدب اطفال يف يوم 2 يف 
�سنة 36، مبوجب �سيخ ب�صه لال�سالم وي�صف �سيخ مدر�سة 1 يوم عثماين 
4 �سنة 72 مول جبي �سيخ زين العابدين علي كاتب وقف 9 يوم 2 �سنة 18 
عثماين مول جب �سيخ علي نوري و�سيخ عميد الدين جابي )...( وقف 9 يوم 
 18 �سنة   2 9 يوم  ال�سالم نواب مدر�سة  18 مول جب �سيخ ن�صة  �سنة   2
عثماين موجلب حاج حممد غنيم �سقا مدر�سة 1 يوم 9 عثماين 2 �سنة 18، 
)...( 272، حترا اجرة اخوناة در مدر�سة، �سيخ ن�صة ال�سالم عرف 5، �سيخ 
مدامه اهلل �صعي 5، �سيخ عبد احلق خطيب 5، �سيخ خليل عرف 5 �سيخ ابو 

ال�سعود 5، يتيم حاج ح�سني طنبعة 5، �سيخ اأحمد عربي 5 جمموع 35. 
رْيَراً اجرا و�سائره، يف دولة ع�ص مريان مع خاة افرجن 60 تنوير مدر�سى  حَتْ
نقدر   ،180 بالط  وتكحيل  ا�سطح  ومد  دبولي�ص  عتب  دبها  تقرير   ،45

فم�ساحات وخ�سب الدب30 جمموع 310 
العبد  مبعرفة  حو�سب  واأَْلٍف  وثمانني  اثنني  �سنة  حمرم  من  اول  يف  رْيَراً  حَتْ
ال�صيف م�سى عنهما  اأحمد م�سطفى املحا�سب بالقد�ص  الفقري هلل �سبحانه 

خمتوم بختم املعتاد 
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�سداد دينح1

4 ربيع الثاين �سنة 
 /8  /9 1082هـ/ 

1671م

اأعلم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
وامل�سلمني  الإ�سالم  �سيخ  رين  امُلَتاأخِّ الف�سالء  اأف�سل  واملتبحرين  العلماء 
ِّ والنجوى  الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�صِّ
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املويل  املوىل  والباطِل  احلقِّ  بني  ل  الفا�سِ الكامل  الفا�سل  العامل  الَعاِل 
دامْت ف�ساِئُله ومعاليه  باأعايل نظرِيه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي  م�سطفى 
ملا كان مرتتبا بذمته يف الأكابر والأعيان حممود حلبي بن املرحوم �ساهني 
حلبي لأيتام املرحوم حممد اأَفْندي العنبو�سي ويتيم حممد واإبراهيم و�ساحلة 
�سيخ  بن  حممد  بن  اأحمد  احلاّج  املختار  و�سيهم  مببا�صة  واأ�سماء  ورابعة 
اأمنة  ماتت  ثم  وربحًا،  اًل  اأ�سْ عددية  غر�سًا  وثالثون  �ستة  قدره  مبلغ  ال�سوق 
املزبورة  رابعة  يف  الآن  ِعّي  ال�صَّ ارث  وانح�ص  واإبراهيم  وحممد  و�ساحلة 
ًا  ِعيَّ ويف ابن عمهم ال�سيخ حممد ابن املرحوم يحيى العنبو�سي انح�سارا �َصْ
ح�ص يوم تاريخه ال�سيخ حممد املزبور واحلاّج )...( بن املرحوم بدر الدين 
ِعّي عن رابعة املزبورة امل�ستقرة الآن مبدينة م�ص  املحت�سب وهو الوكيل ال�صَّ
ىن  املحرو�سة الثابت وكالته عنها يف قب�ص ما يخ�سها من مرتوكات امُلَتَوفَّ
لدى  ثابتة  تاريخه  على  التاريخ  �سابقة  �صعّية  حّجة  مبقت�سى  املزبورين 
ًا وقب�سا من حممود حلبي  ِعيَّ ع اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ ِعّي امُلَوقَّ مولنا احلاكم ال�صَّ
املزبور احلا�ص معهما باملجل�ص نظري ما بذمته وقدره �ستة وثالثون غر�سا 
حممود  ة  ِذمَّ بريت  ذلك  مبوجب  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سا  واملعاينة  باحل�صة  عددية 
براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  من  كل جزء  ومن  ذلك،  من  حلبي 
قب�ص وا�ستيفاء واأ�ْسَهدا عليهما ان ل حق لالأ�سيل ول للموكل املزبور قبل 
ل ول يف ربح ملا م�سى من الزمان واىل يوم  حممود حلبي املزبور يف اأ�سْ
وثبت م�سمون  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ ًا م�سدقا  ِعيَّ �َصْ اإ�سهادا  تاريخها 
رْيَراً يف رابع  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اإليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ ذلك لدى مولنا احلاكم 

ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي. 
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و�ساية 
على 

قا�صين

7 ربيع الثاين �سنة 
 /12 1082هـ/ 

1671م  /8

ُق  َب �سيُدنا ومولنا الَعاِلُ امُلَدقِّ ِعّي املقرِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل ن�سَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيُّ املوىل  ُق قدوُة ق�ساِة الإ�سالِم ذخُر ولِة الأناِم احلاكُم ال�صَّ ُل امُلَحقِّ الفا�سِ
ف�ساِئُله  دامْت  نظرِيه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
امّلْرِعّي فخر  ِعّي وناقل هذا اخلطاب  ال�صَّ الكتاب  ومعاليه، قرر حلامل هذا 
و�سيا  ال�صيف  بالقد�ص  ال�سباهي  الدين  بدر  املرحوم  بن  بك  علي  اأْقرانه 
ًا على حممد وفخري والدي املرحوم علي القاروط القا�صين عن درجة  ِعيَّ �َصْ
البلوغ امل�ستقرين يف ح�سانة )وعلي اأبي الن�ص ابن ال�سيخ حتم القرموزي( 
الإرث  اإليها  يجره  ما  لي�سبط  القرموزي  اأحمد  ال�سيخ  بنت  نور  والدتهما 
ِعّي من قبل والدهما املزبور وفيما يتوقف عليه القب�ص والإي�سال من  ال�صَّ

ِعّية العايد نفقها على البيع وال�صاء والأخذ والعطاء و�ساير الت�صفات ال�صَّ



425عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

واأَِذَنا �سحيحني  له بتعاطي ذلك جميعه ن�سبا  واأَِذَن  القا�صين املزبورين 
ِعّي املومى اإليه عن حال  �صعيني مقبولني �صعا بعد ان ا�ستخرب احلاكم ال�صَّ
الو�سي فاأخربه ممن يولف اأخباره باأن للو�ساية املْزُبوَرة اأَْعاله لذلك اإخباراً 

ًا يف �سابع ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ِعيَّ �َصْ
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، املزبورون اأَْعاله، كاتبه 
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وظيفة 
بواب يف 
كني�سة 
قيامة 
القد�ص

7 ربيع الثاين �سنة 
 /12 1082هـ/ 

1671م  /8

ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة  افتخاِر 
ه  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن حممد  اأحمد  ِعيِّ املوىل  ال�صَّ الأعالِم احلاكِم  العلماِء 
الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه احلاّج يو�سف الرومي بح�سور 
ال�سيد خليل بن ال�سيخ يو�سف اخلررجي وابرز من يده براءة �صيفة �سلطانية 
موؤرخة يف �سابع ع�ص �سوال ل�سنة اإحدى وثمانني واأَْلٍف م�سمونها ال�صيف 
البوابة  لوظيفة  عليه  انعمت  ال�سلطانية  ال�سدقات  ان  املنيف  ومكنونها 
بكني�سة قمامة )القيامة( الكائنة بالقد�ص ال�صيف وقف املرحومه خا�سكي 
بغري  �ساكنا  لكونه  اأحمد  عن  عو�سا  امُلّعنيَّ  مبعلومها  ثراها  طاب  �سلطان 
هذه الديار ومرفق عامة الوظيفة املذكورة ب�سبب ذلك فعار�سه ال�سيد خليل 
املرقوم باأن البوابة بكني�سة قمامة املزبورة وقف املرحوم ال�سلطان �سليمان 
ووالده  وانه  ابيه عن جده  با�سمه عن  ُمَقّرره  والر�سوان  الرحمة  عليه  خان 
وجده مت�صفون يف الوظيفة املْزُبوَرة مدة تزيد على ماية �سنة مبوجب ما 
ِعّية  بيده من الربامات ال�صيفة والأوامر اخلاقانية املنيفة والتم�سكات ال�صَّ
وان اأحمد املرقوم يف الوظيفة لي�ص له ت�صف �سابق يف الوظيفة املرقومة 
والر�سوان فطال  الرحمة  �سليمان خان عليه  ال�سلطان  وانها وقف املرحوم 
بينهما اخل�سام والنزاع فدخل بينهما جماعة من امل�سلمني التقاه املوحدين 
الح فا�سطلحا واأ�ْسَهد عليه احلاّج بو�سف املرقوم وهو بحال  بال�سلح والأ�سْ
ال�سحة وال�سالمة من غري اكراه له يف ذلك انه ق�ص يده عن ووظيفة البوابه 
بكني�سة قمامة املذكوره وان ل عالقة له فيها وعلم انها وظيفة ال�سيد خليل 
املرقوم وانه ل مدخل له فيها بوجه من الوجوه فدفع لل�سيد خليل املزبور 
ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص  منه  فت�سلمها  اأَْعاله  تاريخها  املحكي  ال�صيفة  الرباءة 
ع ماية  ودفع ال�سيد خليل املذكور للحاج يو�سف املرقوم نظري ال�سهاد امُلَوقَّ
غر�ص و�ستون غر�سا ف�سه عددية قب�سها احلاّج يو�سف امل�سطور باحل�صة 
ًا مبقت�سى ذلك �سارت الوظيفة املرقومه لل�سيد خليل  ِعيَّ واملعاينة قب�سا �َصْ
ِعّي امل�سار اإليه على ت�صفه يف الوظيفة  املذكور وابقاه مولنا احلاكم ال�صَّ
الوظيفة  املزبور يف  ال�سيد خليل  َر  وَقرَّ امُلّعنيَّ  وقب�ص معلومها  املزبورة 
اإبقاء وتقريرا التم�سكات التي بيده  ُمَقّرر �سابقا مبوجب  املزبورة كما هو 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 426
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اغا  العيان حممد  وذلك بح�سور فخر  �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا، 
متويل اوقاف املرحومة خا�سكي �سلطان طاب ثراها ووقف قمامة املزبورة 
وقف  الثالث  لربعات  القريا  �سيخ  اللطفي  �سالح  ال�سيخ  املدر�سيني  وفخر 
املرحوم ال�سلطان �سليمان خان عليه الرحمة والر�سوان وفخر الكتاب اأحمد 
بتاريخ  وال�سوؤال  الطلب  حتت  ذلك  ف�سطر  حال  املزبور  الوقف  كاتب  حلبي 

�سابع �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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ا�ستئجار 
طبيب

10 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /15

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 

ِعيِّ املوىل  الأعالِم احلاكِم ال�صَّ
ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد 
ومعاليه ح�ص ميخائيل ولد نا�ص الن�صاين ا�سيف الرملي وا�ستاأجر نقول 
و�ساحلة  به  الذي  فتقه  يداوي  ان  على  اجلراح  احلكيم  الن�صاين  ياين  ولد 
ذلك  واإزالة  ذلك  ب�سبب  مبعاجلته  ويتقيد  واجلراحة  يعرفها  التي  بالأدوية 
منه باأجرة قدرها اثنا ع�ص غر�ساعددية اإجارة �صعية واأ�ْسَهد عليه ميخائيل 
ذلك  اأثناء  يف  فوت  ول  منه  مفر  ل  الذي  املوت  حادث  به  حل  ان  املزبور 
فبق�ساء اهلل تعاىل وقدره )... ...( احد ول يعار�ص نقول احلكيم املزبور ب�سبب 
ذلك بوجه من الوجوه ت�سادقا على ذلك كذلك وبيد م�سمون ذلك لدى مولنا 
من  الثاين  ربيع  عا�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ  )...( اإليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 
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�صاء دار 
امُل�ْسَتِملة 

على بيتني 
و�سهريج 

ومرتفق

 7 ربيع الثاين �سنة 
 /12 1082هـ/ 

1671م  /8

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ال�ساب  ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ
الكامل احلاّج اإبراهيم بن اإبراهيم يحيى ال�سهري بابن اجلالودي مباله لنف�سه 
دون غريه من احُلْرَمة بدره بنت احلاّج كمال النابل�سي احلا�صة باملجل�ص 
ِعّي وعرف بها ل�سهوده اآخره كل واحد من اأخيها �سقيقها احلاّج اإبراهيم  ال�صَّ
ًا فباعه ما هو لها ِعيَّ �َصْ وزوجها احلاّج حممد بن حممد املغربي تعريفا 



427عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

و�ساحة 
�سماوية 
ومنافع 
ومرافق 
بالقرب 

من وقف 
ال�سالحية

�صعية  حجة  مبوجب  ِعّي  ال�صَّ بالبتياع  اإليها  ومنتقل  ملكها  يف  وجار 
ة احلرام ل�سنة �سابع و�ستني واأَْلٍف امُل�ْسَتِملة  موؤرخة يف رابع ع�ص ذي احِلجَّ
وحقوق  ومرافق  ومنافع  �سماوية  و�ساحة  ومرتفق  و�سهريج  بيتني  على 
يو�سف  ال�سالحية جارية يف حوالة مولنا  دار وقف  قبلة  �صعية ويحدها 
و�سمال  الباب  ومنه  الطريق  ال�سعدية وتامه  بن  دار  و�صقا  اللطفي  اأَفْندي 
دار �سعد الدين بن زنكل وغربا دار الدبكونية وتامه الطريق ال�سالك بجميع 
اإليه  ون�سب  به  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف  ذلك  حقوق 
ِعّي النايف للجهالة  وبكل حق هو لذلك �صعا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
�صعا بثمن قدره خم�سة واأربعون غر�سا يعدل كل غر�سا منها ثالثون قطعة 
م�صية ثمنا حال مقبو�سا من البايعة املزبورة باحل�صة واملعاينة قب�سا 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم  ِذمَّ ًا فبموجب ذلك بريت  ِعيَّ �َصْ
ِعّية براءة قب�ص وا�ستيفاء  ِعّية بالطريق ال�صَّ ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  البات  البيع  و�سدر 
ِعّية والتعرف  وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد األوية واملعرفة واملعاقدة ال�صَّ
بالأبدان عن ترا�سي منهما وحيثما كان ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم 
لدى مولنا  ذلك  وثبت م�سمون  كذلك  ذلك  ت�سادقا على  حيث يجب �صعا 
رْيَراً يف �سابع ربيع الثاين  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اإليه اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ احلاكم ال�صَّ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه.
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اأواخر ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /9  /3

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل ح�َص لدى مولنا و�سيِدنا  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدِة املحت�سبني الفخاِم �ساللِة 
اأَفْندي  م�سطفى  ابن  اأَفْندي  اأحمد  الق�ساِم  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  العظاِم  املوايل 
بن رجب  ومعاليه حممد  ف�ساِئله  دامت  باأعايل نظريه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ِعّي عن �ساحلة وفرزانة زوجتي احلاّج خليل بن �سيحة  امل�صي الوكيل ال�صَّ
ِعّي الق�سام بن  املتوفى �سابقا على تاريخه اأْدَناه وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي يف  ال�صَّ ارثه  اإىل رحمة اهلل تعاىل وانح�ص  انتقل  احلاّج خليل املزبور 
و�سعد  ورم�سان  القادر  وعبد  حجازي  اولد  ويف  وفرزانة  �ساحلة  زوجته 
الطواحني  واد  الكائنة بخط  الدار  املخلف عن جميع  ولزمه  و�سم�سية  الرجا 
وجميع  الوراث  عند  املعلومة  ال�صف  َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  وجميع  �سكنه 
َحلَّة  ة ال�سائعة َوَقْدُرها احد وع�صون قرياطا يف جميع الدار الكائنة مِبَ احُل�سَّ
ة ال�سائعة َوَقْدُرها الن�سف اثنى ع�ص  الزراعنه املعلومة عندهم وجميع احُل�سَّ
َحلَّة الزراعنة املذكورة املعلومة عندهم قرياطا من جميع الدار الطائنة مِبَ
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رقم �س/
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ِعّي الق�سام انه يعرف ما يخ�ص  وطلب الوكيل املزبور من مولنا احلاكم ال�صَّ
الق�سام  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  فعرفه  واحل�س�ص  الكامل  من  املذكورتني  موكلتيه 
ان الذي يخ�ص موكلتيه من الكامل ثالثة قراريط �سوية بينهما ومن الأحد 
والع�صون قرياطا لكل واحد منهما قرياط وربع قرياط ون�سف ثمن قرياط 
ًا  ِعيَّ ومن الثنى ع�ص قرياطا لكل واحدة منهما ثالثة اأْرَباع قرياط تعريفا �َصْ

رْيَراً يف اأواخر ربيع الول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 

 /174
ح3

وق
حق

�ص 
خال

�ست
ة ل

كال
و

6 ربيع الخرة 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /11

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا العالمِة  ِعّي امُلَحرَّ باملجل�ص ال�صَّ
ِعّي  الفا�سِل الفهامِة الكامِل قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله  ع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ
القرموزي  اأحمد  املرحوم  ابنة  نور  املدعوة  احُلْرَمة  عليها  اأ�ْسَهدت  ومعاليه 
ابن املرحوم  �سليمان  ال�سيد  ال�سادات  انها وكلت واقامت مقام نف�سها قدوة 
ودعاويها  حقوقها  ا�ستخال�ص  يف  اللطف  ابي  ابن  الدين  �سم�ص  ال�سيخ 
املتعلقة مبرتوكات علي القاروط ويف كل ما يتوقف عليه القب�ص والإي�سال 
اإىل احلكام  والعطاء واملرافعة  وال�صاء والخذ  والبيع  واملخا�سمة واجلدال 
تامة مطلقة معتربة �صعية مقبولة  الف�سال وكالة �سحيحة �صعية  اأوىل 
ًا وعرف بامُلَوّكله املزبورة بن عمها  ِعيَّ من ال�سيد �سليمان املرقوم قبول �َصْ
ًا وثبت ا�سهادها بذلك لدى  ِعيَّ )...( خليل بن ال�سيخ حممد القرموزي تعريفا �َصْ
رْيَراً يف �ساد�ص ربيع الخر  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ثبتا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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�صاء دار 
بخط واد 
الطواحني

اأواخر ربيع الآخر 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /9  /3

ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
العالمِة الفا�سِل الفهامِة الكامِل قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم 
ع باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا  ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
كان ا�سرتى الرجل الكامل املدعو �سم�ص الدين ابن احلاّج �سالح الدباغ )...( 
ِعّية عن زوجته بدوي بنت ال�سيد اأحمد بن اأبي اجلود  احلو�ص بالوكالة ال�صَّ
 ...( َوَقْدُرها  ال�سابقة  ة  اأيوب جميع احُل�سَّ الدين بن  ال�سيخ علي بن عالء  ابن 
ل كامل من الدار القائمة البنا بالقد�ص ال�صيف بخط واد  ...( قرياطا من اأ�سْ

الطواحني املحددة املو�سوفة )...( املعلومة عند املتبايعني املزبور العلم
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

لها على امل�سرتي مل�سي �سهرين  ِعّي بثمن قدره اثنان و�سبعون غر�سا اأ�سْ ال�صَّ
ون�سف �سهر خم�س�سه �ساد�ص ع�ص ذوا لقعدة احلرام واآخره ختام املحرم 
ِعّي  ال�صَّ ارثه  انح�ص  املرقوم  البائع  علي  ال�سيخ   )...( اأْدَناه  واقعني  ل�سنة 
الكامل  الآخر  �سليمان  احلاكم   )...( اأولد  ويف  حممد  بنت  �صيفة  بزوجته 
وخ�صت �سال الكامل �سال القا�ص عن درجة البلوغ وانتقل املبلغ املرقوم 
وهو )...( تعر�ص الورثة املزبورين ح�ص يوم تاريخه اأْدَناه �سليمان املزبور 
و�صيفة  و�سال  ح�سن  لأبيه  واأخويه  ِعّي  ال�صَّ والو�سي  نف�سه  عن  ل  الأ�سْ
املْزُبوَرة وقب�ستا من �سم�ص )...( املرحوم الوكيل عن زوجته املزبورة بقيمة 
الثمن املرقوم وقدره اثنان وع�صون غر�سا عددية باحل�صة واملعاينة من 
املرقوم  الثمن  بقية  الوكيل وموكلته من   )...( ترتيبا  املزبورة  امُلَوّكله  مال 
للوراث  يتاأخر  ول  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ الطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة 
املزبورين من ذلك حق مطلقا ملا م�سى من الزمان واىل يوم تاريخه اأْدَناه 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا 
اثنني  ل�سنة  الآخر  ربيع  �سهر  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اأَْعاله  اليه  امل�سار 

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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9 �سهر ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /14

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل ح�َص لدى �سيِدنا ومولنا  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِق قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ الَعاِل امُلَدقِّ
ُه الكرمُي اأعايل نظريه دامت  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ ال�صَّ
اأويل  عمدِة  والأعياِن  الأمِة  فخِر  قبل  من  امُلّعنيَّ  مبح�ص  ومعاليه  ف�سائله 
مدينة  مت�سلم  على  ف�سلى  امليداِن  حومِة  يف  النجاِة  مقدِم  وال�سادِة  الفخِر 
اآغا اليازجي الرجل املدعو عبدا هلل  ان ح�سني  القد�ص ال�صيف هو فخر الأَقرَّ
بن اأحمد من اأهايل قرية مزرعة اأبي طا�سة)1( الكائنة ظاهر القد�ص ال�صيف 
زيت  من  انه  واخرب  الزيتون  زيت  من  زيت  فخارية  من  كوزا  معه  واأح�ص 
ابن احلاّج  اأْدَناه وح�ص م�سطفى  الزيتون اجلديد وملدرك يف �سنة تاريخه 
علي املغربي بازار با�سي بالقد�ص ال�صيف و�سعبان ابن احلاّج اأحمد املغربي 
واحلاّج نور الدين بن احلاّج ويف اخلرب الطنبغا وهما من جماعة ال�سمانني 
ِعّي زيت  بالقد�ص ال�صيف واخربوا جميعا بان الزيت املح�ص باملجل�ص ال�صَّ
جديد من زيت الزيتون املدر�ص يف �سنة تاريخه اأْدَناه اأخبارا مرعيا ويف

)1( مزرعة ابي طاسة: لم اعثر عليها.
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اثنني  ل�سنة  الوارد بالتهاين  الثاين  ذلك وحرر ورقم و�سط بتا�سع �سهر ربيع 
وثمانني واأَْلٍف. 

 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي الدقاق، 
ال�سيخ علي النوري، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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َحلَّة  دار مِبَ
الن�سارى

11ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /16

وقَع  بذكرها  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء  ال�صيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ
و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املنيِف  العلي  واملعبِد  ال�صيِف  القد�ِص 
ِعيِّ اأحمد اأَفْندي بن حممد  فخِر ق�ساِة الإ�سالِم ذخِر ولِة الأناِم احلاكِم ال�صَّ
ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظره  بالعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل 
بنت  مرمي  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  مرتي  ولد  عي�سى  املدعو  الن�صاين 
اخلوري خليل الن�صاين من اأولد �سليمان اخلليلي احلا�صة معه باملجل�ص 
ِعّي وعرف بها كل واحد من ولدها مرتي ولد عي�سى الن�صاين داو�سته  ال�صَّ
ملكها  فباعته مما هو جار يف  تعريفا �صعيا  الن�صاين  ولد ح�سدق  وزياد 
ِعّي مبوجب  ِعّية ومنتقل اليها بالبتياع ال�صَّ وطلق ت�صفها وحيازتها ال�صَّ
حجة �صعية موؤرخة يف غرة ربيع الول الأغر النور ل�سنة ثالث و�ستني واأَْلٍف 
ة ال�سايعة  ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع وذلك جميع احُل�سَّ
ل اأربعة وع�صين قرياطا من جميع الدار القائمة  َوَقْدُرها ت�سعة قراريط من اأ�سْ
امُل�ْسَتِملة على طبقة علوية وثالث  َحلَّة الن�سارى  مِبَ البناء بالقد�ص ال�صيف 
بيوت �سفلية وعلى ابوان جديدا و�سهريج معد جلمع ال�ستية ومرتفق و�ساحة 
�سماوية ومنافع ومرافق وحقوق �صعية �صكة البايعة املزبورة بحق الباقي 
عي�سى  دار  و�سمال  احلب�ص  دار  و�صقا  مبارمرتي  يعرف  دير  قبلة  ويحدها 
ال�سالك ومنه بابها بجميع  ُكُه وغربا الطريق  ُي�ْصِ بن �سليمان اخلليلي ومن 
اليه  ون�سب  به  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف  ذلك  حقوق 
ِعّي النايف للجاهلة  وكل حق هو لذلك �صعا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
�صعا بثمن قدره ت�سعون غر�سا عددية ثمن كل غر�ص ثالثون قطعة م�صية 
ِعّي  ثمنا حال مقبو�سا بيد البائعه املزبورة باعرتافها بذلك العرتاف ال�صَّ
منه  جزء  كل  ومن  املرقوم  الثمن  جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ِذمَّ وبريت 
ِعّي قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع البات بينهما  ِعّية بالطريق ال�صَّ الرباءة ال�صَّ
الروؤَْية  بعد  �صعيني  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف 
ِعّية والتفرق بالأبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك  واملعاقده ال�صَّ
من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت 
ًا  ِعيَّ اأَْعاله وُثُبْوتًا �َصْ اليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم 

رْيَراً يف حادي ع�ص ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
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رقم �س/
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ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي كاتبه. 
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القوا�ص 
الكائن 
بار�ص 

ال�سالحية 

اأوائل ربيع الآخر 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /8  /6

�سيِدنا ومولنا قدوِة ق�ساِة  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيِّ املوىل  قني الفخاِم احلاكِم ال�صَّ امُلَدقِّ ال�سالِم عنِي العلماِء الأعالِم زبدِة 
ف�سائله  دامت  نظريه  لتعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممد  بِن  اأَفْندي  اأحمد 
اأحمد ابن احلاّج حممد �سدوق له ول�سقيقه طه �سوية  ومعاليه ا�سرتى احلاّج 
بينهما ومبالهما دون غريهما من �سليمان بن حممود اخلليلي فباعهما ما 
ِعّي من والده  هو له وجار يف ملكه وحوزه وت�صفه ومنتقل اليه بالرث ال�صَّ
ة  احُل�سَّ البيع وذلك جميع  اإىل حني �سدور هذا  املزبور ويده وا�سعة عليها 
ل كامل من جميع الغرا�ص القائم  ال�سائعة َوَقْدُرها الربع �ستة قراريط من اأ�سْ
�صكة  ال�سالحية  بار�ص  الكائن  القوا�ص  مبقاطع  املعروف  بالَكْرم  اأ�سوله 
وراث املرحوم ال�سيد �سم�ص الدين بحق الباقياملحدد قبله بَكْرم ال�سيد ناجي 
العارفني ومن �صكه وتامه جنان اليو�سفية و�صقا الطريق ال�سالك و�سمال 
)اإلهندي(  مقاطع  وغربا  عمري  بيد  َكْرم  وتامه  املزبور  امل�سرتي  بيد  َكْرم 
قدره  بثمن  �صعا  ذلك  له  هو  حق  وبكل  واللواحق  والتوابع  احلقوق  جميع 
اثنا ع�ص غر�سا عددية ثمنا حال مقبو�سا بيد البائع املزبور باعرتافه بذلك 
ة امل�سرتين من الثمن املرقوم ومن كل جزء منه  ِعّي وبريت ِذمَّ العرتاف ال�صَّ
البات  البيع  ِعّية و�سدر  ال�صَّ الرباءة  وا�ستيفاء  براءة قب�ص  ِعّية  ال�صَّ الرباءة 
�سحيحني  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما 
والتفرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقده  التامه  واخلربه  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني 
بالأبدان عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم 
حيث يجب �صعا وت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا 
رْيَراً يف اأوائل ربيع الخر  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي املومى اليه اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ احلاكم ال�صَّ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي حممد، جلبي، كاتبه. 
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وظيفة 
الدان�سمدية

12 ربيع الناين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /17

)اهلل(  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص  انه  هو  احلروِف  �سبُب حتريِر 
عمدِة  الأناِم  ولِة  وقدوِة  ال�سالِم  ق�ساِة  افتخاِر  و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل 
ه  ع َخطُّ ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي ابن حممد امُلَوقَّ العلماِء العالِم، احلاكِم ال�صَّ
الكرمي باأعايل نظره، دامت ف�سائله ومعاليه ح�ص فخر الف�سالء ال�سيخ مراد 
وابرز من بيده براءة من بعد �سلطانية موؤرخة يف اواخر �سهر �سوال املبارك 
اإحدى وثمانني واأَْلٍف من خال�سة م�سمونها ال�صيف ان ال�سدقات ال�سلطانية
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الكائنة بالقد�ص  انعمت عليه بوظيفة الدان�سمدية)1( باملدر�سة العثمانية)2( 
ال�صيف مبعلومها امُلّعنيَّ عو�سا عن )معلول( عبد اللطيف وطلب ال�سيخ مراد 
ال�صيفة باملحل  الرباء  اليه قيد  ِعّي امل�سار  ال�صَّ املزبور من مولنا احلاكم 
احلاكم  مولنا  واأَِذَن  اأْدَناه  تاريخه  يوم  يف  فقيدت  بقيدها  فامر  املحفوظ 
وقب�ص  املزبورة  الوظيفة  يف  بالت�صف  مراد  لل�سيخ  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
ًا مقبول �صعا  ِعيَّ معلومها املعلن مبوجب الرباءة ال�صيفة ال�سلطانية اذنا �َصْ

حمررا يف ثاين ع�ص �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ فتح اهلل،  ال�سيخ علي،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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رهنح2

اواخر ربيع الخرة 
 /9  /3 1082هـ/ 

1671م

اأعلم  ومولنا  �سيدنا  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
�سيخ  املَكْرمني  املوايل  ْدر  رين �سَ امُلَتاأخِّ الف�سالء  اأف�سل  املتبحرين  العلماء 
ِل بني احلق والباطل  الإ�سالم وامل�سلمني الَعاِل العامل الفا�سِل الكامِل الفا�سِ
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ اأَفْندي  م�سطفى  املوىل  املوىل 
املرحوم  فيه مرتتبا ليتام  ذكره  الآتي  املبلغ  كان  ومعاليه وملا  ف�سائله 
حممد اأَفْندي العنبو�سي ويتم حممد واإبراهيم و�ساحلة وارابعة واآمنة وا�سما 
ة فخر العيان  مببا�صة و�سيهم املختار احلاّج اأحمد بن �سيخ ال�سوق يف ِذمَّ
و�سبعة  وثنان  غر�سا  مايتا  قدره  ال�صيف  بالقد�ص  الزعيم  حلبي  م�سطفى 
مبوجب  هو  ما  ذلك  فمن  فيه  يف�سل  ما  على  عددية  ف�سة  غر�سا  و�سبعون 
بحجة �صعية �سابقة على تاريخه ماية غر�ص واثنان وت�سعون غر�سا مرهونا 
على ذلك حيا�ص ف�سة حر وما هو مبوجب ت�سك �سبعة غرو�ص مرهونا عليها 
خم�سة �سحون نحا�سا وما هو مبوجب ت�سك اي�سا ثالثون غر�سا وما بواجهة 
َحلَّة باب القطانني �سكن م�سطفى اغا املزبور من ثالث �سنني  الدار الكائنة مِبَ
كل  عن  ح�سابا  غر�سا  واربعون  ثمانية  اأْدَناه  تاريخه  �سهر  غرة  من  اآخرها 
�سنة اأربعة وع�صون غر�سا وعلى كبق اجلملة املذكورة اأَْعاله ثم مات حممد 
عمهم  ابن  يف  ِعّي  ال�صَّ ارثهم  وانح�ص  وا�سماء  واآمنة  و�ساحلة  واإبراهيم 
ال�سيخ حممد بن املرحوم ال�سيخ يحيى العنبو�سي ويف اختهم رابعة املزبورة 
ال�سيخ  تاريخه  يوم  ح�ص  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  املزبورة  حممد  اأم  بلقي�ص  ويف 
ِعّي  حممد املزبور واحلاّج كمال ابن املرحوم بدر الدين املحت�سب الوكيل ال�صَّ
حجتني مبوجب  املرقوم  حممد  ام  بلقي�ص  وعن  املزبورة  رابعة  قبل  عن 

)1( الدانشمدية: لم اقف على معناها.
)2( المدرسة العثمانية: تقع في الناحية الجنوبية لزقاق باب الممطهرة قرب البوابة وجزئيا فوق رواق الحرم الغربي 

ويرجع تاريخ بنائه 840ه أحمد العلمي انظر المدار المملوكية في القدس، القدس 1999،ص110
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املزبور  اغا  م�سطفى  واأح�ص  تاريخه  على  التاريخ  �سابقتني  �صعيتني 
اِف لذلك  وطالباه باملبلغ املرقوم و�ساأل �سوؤاله عن ذلك، �سئل فاأجاَب بالْعرِتَ
ِعّي فعند ذلك ح�ص احلاّج اأحمد الو�سي املزبور واح�ص  كله العرتاف ال�صَّ
باحل�صة  منه  فت�سلمها  املرقوم  كمال  للحاج  و�سلمها  املزبورة  احليا�سه 
بت�سلم اخلم�سة �سحون املرقومة العرتاف  واملعاينة واعرتف احلاّج كمال 
املزبورة  �سحون  واخلم�سة  احليا�سه  املزبور  اغا  م�سطفى  وابقى  ِعّي  ال�صَّ
اأَْعاله وحتت يد احلاّج كمال املزبور ثم بعد ذلك  رهنا على املبلغ املرقوم 
اغا  م�سطفى  على  املزبور  املبلغ  املزبور  حممد  وال�سيخ  كمال  احلاّج  ق�سط 
خم�سون  تاريخه  من  ت�سي  ا�سهر  ثالثة  م�سي  بعد  يدفع  ان  على  املرقوم 
غر�سا ويف غرة �سهر �سوال �سنة تاريخه خم�سون غر�سا وبقية املبلغ وقدره 
�سنة ثالث وثمانني  �سوال  �سهر  و�سبعون غر�سا يف غرة  و�سبعة  ماية غر�ص 
وثبت  ِعّي  ال�صَّ الت�سادق  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ تق�سيطان  واأَْلٍف 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ م�سمون ذلك لدى مولنا و�سيدنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف اواخر �سهر ربيع الخرة ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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املطالبة 
بدين

اآخر ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /9  /3

اأعلِم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
رين �سدِر املوايل املَكْرمني الكارِع  رين اأف�سِل الف�سالِء امُلَتاأخِّ العلماِء املتبحِّ
الَعاِل  ال�ص والنجوى  الكرمي يف  الدين والتقوى املراقب ملوله  من حيا�ص 
املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  والباطل  ل بني احلق  الفا�سِ الكامل  الفا�سل  العامل 
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ يحيى  بن  اأَفْندي  املوىل م�سطفى 
حممد  املرحوم  لأيتام  فيه  ذكره  الآتي  املبلغ  كان  ملا  ومعاليه  ف�سائله 
اأَفْندي العنبو�سي وهم اإبراهيم وحممد واآمنة ورابعة و�ساحلة وا�سما مببا�صة 
ة كل واحد من �سليمان  و�سيهم املختار احلاّج اأحمد بن �سيخ ال�سوق يف ِذمَّ
ولد  واإبراهيم  الحد  ولد عبد  اإبراهيم  واخلوري  ال�صياين  الن�صاين  عبد  ولد 
اماكنهم  وعلى  ال�صيان  طائفة  عن  املتكلمون  وهم  الن�صاين  اجلليل  عبد 
عددية  ف�سة  غر�سا  و�ستون  و�ستة  غر�ص  ت�سعماية  قدره  ال�صيف  بالقد�ص 
ة مرهونا على ذلك جميع البيتني والعقود الكائنة  مت�سامنون باملال والِذمَّ
بكني�ستهم بالقد�ص ال�صيف مبوجب حجج �صعية وت�سكات �سابقة التاريخ 
على تاريخه وبلغن البنات املزبورات وقب�سن من الو�سي املرقوم نظري ما 
واإبراهيم  ملحمد  املرقوم  املبلغ  جميع  ف�سار  املزبور  املبلغ  من  يخ�سهما 
املزبورون وا�سما  و�ساحلة  واآمنة  واإبراهيم  حممد  مات  ثم  بهما  خا�سا 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعّي يف ابن عمهم ال�سيخ حممد بن يحيى العنبو�سي ورابعة  وانح�ص ارثهم ال�صَّ
املزبورة وبلقي�ص اأم حممد املرقوم ح�ص يوم تاريخه احلاّج حممد املزبور 
ِعّي عن قبل رابعة وبلقي�ص  واحلاّج كمال بن بدر الدين املحت�سب الوكيل ال�صَّ
املرقومه الثابت وكالته عمهما مبوجب حجتنب �صعتني �سابقتني ىالتاريخ 
على تاريخه واح�ص �سليمان ولد عبد اهلل الن�صاين املزبور وطالباه باملبلغ 
اِف لذلك  املرقوم ا�سالة وكفالة و�ساأل �سوؤاله عن ذلك، �سئل فاأجاَب بالْعرِتَ
ِعّي  ال�صَّ ِعّي وملا ثبت اعرتافه بذلك لدى مولنا احلاكم  ال�صَّ كله العرتاف 
ا�سهر ت�سي من غرة �سهر  اليه امهالا باملبلغ املزبور مل�سي ت�سعة  امل�سار 
ال�سابقة  التم�سكات  الرهن على حكمه مبوجب  ًا وابقى  ِعيَّ تاريخه امهال �َصْ

رْيَراً يف اواخر ربيع الخرة ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ ابقا �َصْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، حممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح4

15 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

املدعو )خليل بن مو�سى بن خاطر(  الرجُل  تزوَج  اأَفْندي،  اأحمد  لدى مولنا 
املوانِع  عِن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  ماريَة  بِن  يو�سف  ابنة  نادية  مبخطوبِتِه 
نبيه  و�سنِة  توفيِقه  وح�سِن  وعوِنه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة.  ال�صَّ
لها  حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملُته خم�سون غر�سا عددية احلال 
من ذلك ثالثون غر�سا عددية مقبو�سة بيد وكيلها الآتي ذكره منه باحل�صة 
لة لها عليها  واملعاقدة والباقي بعد احلال وقدره ع�صون غر�سا عددية موؤجَّ
َجها منه ذلك على ذلك كذلك وكيُلها عُمها  اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن زوَّ
�سليمان )... بن مارية( الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف قب�ص مقدم ال�سداق 
اللطفي ومو�سى بن �سالح  الندمي  )...( بن عبد  ب�سهادة كل واحد من احلاّج 
املعرفة  مارية  حممد  بن  عو�سى  عمها  بتعريف  بها  العارفني  احل�سباين 
رْيَراً يف  ًا الزوج املزبور لنف�سه قبول حَتْ ِعيَّ ًا مقبول و�َصْ ِعيَّ ِعّية زواجا �َصْ ال�صَّ
خام�ص ع�ص ربيع الثاين الوارد بالتهاين من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
علي،  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  �سهود:   

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ ابو الفتح، حممد جلبي، كاتبه .
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كتاب 
تعوي�ص 
�سلطاين 
ون�سف

10 ربيع الآخرة 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /15

َر �سيُدنا ومولنا الَعاِلُ  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، َقرَّ ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
احلاكُم  الناِم  ولِة  ذخُر  ال�سالِم،  ق�ساِة  قدوُة  ُق  امُلَحقِّ الفا�سُل،  ُق  امُلَدقِّ
باأعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ابن حممد  اأَفْندي  اأحمد  املوىل   ، ِعيُّ ال�صَّ
دامت ف�سائُله ومعاليه، حلاملة هذا الكتاب وناقلة هذا اخلطاب امّلْرِعّي، نور 
العبوي و�سلطاين ون�سف �سلطاين ذهبا من ال�صة  اأحمد  اإلهدى بنت احلاّج 
الرومية الواردة يف كل �سنة من ق�سطنطينة املحمية اإىل القد�ص ال�صيف على
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�سلطاين 
من ال�صة 

الرومية

ما يف�سل فيه، فمن ذلك ما هو من جماعة ن�ساء قد�ص �صيف ن�سف �سلطاين، 
الري�سة ن�سف �سلطاين، وما هو من جماعة  وما هو من جماعة ن�ساء حملة 
و�سلطان  عثمان  ال�سيد  اخوتهما  عن  عو�سا  �سلطاين  ن�سف  ميمونية  ن�ساء 
ال�سيد  بنت  قادرية  والدتهم  عن  املزبورة  وللُمَقّررة  لهم  ذلك  الآيل  وعارفه 
بعد  املزبورين  اخوتها  وفاة  وبحكم  وفاتها  بحكم  املرا�سحي  م�سطفى 
اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل ذلك عنهم. واأَِذَن لها مولنا احلاكم  والدتهم 
والن�سف  ال�سلطاين  بتناول  عليه  املوىل  نعم  دامت  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ
�سلطاين يف كل �سنة يف وقته من حمله اأُ�ْسَوة اأمثالها تقريرا واأَِذَنا �سحيحني 
رْيَراً يف عا�ص ربيع الخرة ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعيني مقبولني حَتْ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 
ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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تنازع على 
وظيفة 
ناظر 

الوقف 
مبدبنة 
نابل�ص

19 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /24

ِعيِّ امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�َص لدى مولنا و�سيِدنا افتخاِر  باملجل�ِص ال�صَّ
ق�ساِة ال�سالِم عمدِة ولِة الأناِم، معدِن العلِم واأَْلٍف�سِل والكالِم، حمرِر الق�سايا 
ِع  امُلَوقَّ بن حممد  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكِم  بالحكاِم،  والحكاِم 
ُه الكرمي باأعاليه دامت ف�سائله ومعاليه كل واحد من يون�ص بن حممد  َخطُّ
واعرتفا  ا  واأَقرَّ ال�سافعي  الدين  نا�ص  بن  حممد  واحلاّج  يون�ص  القا�سي  بن 
وهي  نابل�ص  مبدينة  الكائنة  الوقاف  ب�سبب  وتنازعا  تخا�سما  كانا  انهما 
بن  عمر  لدى  البقاق  ابي  فاق  ابو  ابي  واأوقاف  اإبراهيم  الدين  �سارم  وقف 
�سابقا  يدعى  كان  املزبور  يون�ص  ان  لكون  املزبور  اإبراهيم  الدين  �سارم 
البقاين  ابي  اإبراهيم  الدين  �سارم  ذرية  من  هو  ومن  اإبراهيم  اأخوه  )انرف( 
الأوقاف  على  والتوليه  النظر  ي�ستحق  يون�ص  وان  عليهم  املوقوف   )...( ابن 
املزبورة لكون ن�سبه هو من ذريتهما مت�سل بالواقفني و�صطا النظر لالر�سد 
فالر�سد من الوقوف عليهم، ومهما ف�سل بعد امل�سادقة الآتي تعيينها فيه 
وما  الواقف  �صط  مبوجب  ال�سوية  على  املزبورين  الواقفني  لولد  ي�صف 
بيدهم من التم�سكات، وان احلاّج حممد املزبور كان يعار�سه يف ذلك واحلاّج 
حممد املرقوم كان مدعيا انرف وعبرت فخري بنت �سالح ب�سه بن القا�سي 
اإبراهيم ومن هو من ذرية �سارم الدين اإبراهيم وابي الوفاق وانه من ار�سد 
الأوقاف املزبور لكون ن�سبه ومن هو  النظر على  املوقوف عليهم وي�ستحق 
َط الواقُف النظَر على  من ذريتهما مت�سل بالوقفني املزبورين لكون انه �صَّ
بعد  ف�سل  ومهما  عليهم  املوقوف  من  فالأر�سد  لالأر�سد  املزبورة  الوقاف 
امل�ساريف الآتي تعيينها فيه ت�صف لولد تاوقفني املزبورين على ال�سوية 
ِعّية وانه يو�سف املزبور  مبوجب �صط الواقف وما بيدهم من التم�سكات ال�صَّ
يعار�سه يف ذلك وظلم هذا اخل�سام والنزاع بينهما مدة تزيد على ثمان
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ثمان �سنوات �سابقات على تاريخه وح�سل ب�سبب تنازعاتهما يف ذلك �صر 
الإجارات  الوقاف من  اماكن  الوقاف املزبورة وتعطلت بذلك  وغدر جلهة 
التي  الرِبِّ  جهات  ذلك  ب�سبب  وتعطلت  اخلراب  اإىل  ها  بع�سُ واآل  وال�ستقالل 
التقاة  امل�سلمني  من  جماعة  بينهما  فدخل  املزبورون  الواقفون  عينها 
الح لكوِن اأنه اإن بقي النزاع بينهما وا�ستمر تختل  املوحدين بال�سلح والإ�سْ
حال الوقاف املزبورة بالكلية ويلزم من ذلك خرابها ويفوت بذلك غر�ص 
ويون�ص  املزبور  حممد  احلاّج  بن  علي  بينهما  لح  واأ�سْ املزبورين  الواقفني 
املرقوم بتوليه النظر وتوليه على الوقاف املزبورة �سوية بينهما وي�صفان 
بال�سخرة  العظيم  القران  وعلى  املزبورة  الوقاف  ب�صط  معني  هو  ما 
امل�صفة يف كل �سنة ثالثماية قطعة م�صية ولقراءة القراآن العظيم اجلامع 
خراج  وجلهة  قطعة  ثالثماية  �سنة  كل  يف  نابل�ص  مبدينة  ال�سالحي  الكبري 
امل�صي يف كل �سنة اربعماية قطعة م�صية ويعد هذه لل�سارف مهما ف�سل 
من ريِع الوقاف املزبورة ب�صٍف للحاج حممد وزوجته فخري ومن هو من 
ح�سب  على  بينهم  ن�سفه  املزبورين  الوفا  وابي  اإبراهيم  الدين  �سارم  ذرية 
ما �صطه الواقفان املزبوران، وي�صف لتون�ص واخيه اإبراهيم ومن هو من 
�صطه  ما  ح�سب  على  بينهم  ن�سفه  البقا  وابي  اإبراهيم  الدين  �سارم  ذرية 
الوقفان املزبوران فكان ذلك على وجه ال�سرتاك بني الفريقني منا�سفة بعد 
وال�سبط  وامل�سلحة  احلظ  ذلك من  اأَْعاله ملا يف  امُلّعيَّنة  امل�ساريف  اخراج 
ال�سلح املرقوم احلاّج حممد بن  الوقف املْزُبوَرة فعند ذلك قبل بذلك  جلهة 
�صح  ما  على  وت�سادقا  حممد  ابن  املرقوم  ويون�ص  املزبور  الدين  نا�ص 
ِعّي عن  اأَْعاله م�سادقة �سحيحة �صعية �سدرت بينهما ما نظر احلاكم ال�صَّ
ًا وثبت  ِعيَّ طيب قلب وان�صاح �سدر واأ�ْسَهدا عليهما بذلك اإ�سهاداً �سحيحا �َصْ
ِعّي امل�سار اليه ب�سهادة �سهوده  الإ�سهاد بذلك عليهما لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا على ما هو  ِعيَّ ًا باتا حمررا �َصْ ِعيَّ الدين ثبوتا �َصْ ت�صيح العرتاف بذلك 
م وُحرِّر بتاريخ اليوم التا�سع ع�ص من ربيع الثاين من �سهور  ر وُرقِّ الوقع �ُسطِّ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه.
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15 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 
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يو�سف  املدعو يو�سف بن  الرجُل  داَم ف�سُله، تزوج  اأَفْندي  اأحمد  لدى مولنا 
البالغ اخلالية  البكر  النابل�سي  ابن  ال�سقا مبخطوبِته حبيبة بنِت احلاّج علي 
توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن 
و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته خم�سون غر�ساعددية 
احلال لها من ذلك ثالثون غر�سا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره
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اإىل  ِعّي والباقي بعد احلال ع�صون غر�سا موؤجلة عليها  ال�صَّ فيه العرتاف 
اأو طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك كذلك �سقيها احلاّج  الفراق مبوت 
ال�سداق  مقدم  ِبَقْب�ص  العرتاف  ويف  ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  حمفوظ 
ي�سهادة كل واحد من احلاّج �سالح بن تاج الدين )العا�سق( واحلاّج �سالح 
النابل�سي العارفني بها بتعريف �سهوؤها يعقوب بن �سالح  الدين بن حممد 
ًا  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور قبول �َصْ ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ تعريفا �َصْ
رْيَراً يف ن�سف ربيع الثاين من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف �سهد ال�سيخ  حَتْ
زكريا الديري ال�سيخ نور الدين ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي ال�سيخ مو�سى ال�سيخ 
اأَْعاله 30، حلاف ميني  خليل حممد حلبي ترجمان كاتبه. املقبو�ص احلال 
وندكي عدد 5 ومقعد فرا�ص عدد2 وب�ساط عدد3 وزبادي قي�ساين و�سحون 
عدد1 وخمدة )... ...( عدد 2 لبا�ص زمل عدد2 �ص�سف ازرق وابي�ص عدد 2، 

خمدة زرق 2، �سفرة �سحن عدد4 )... عدد3( )... عدد5( 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، املزبورون اأَْعاله.
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�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا ادعى الرجل املدعو اأحمد املعروف 
ِعّي علي ابن اخيه املدعو عمر بن حممد زعيرت  ب�سمور بن زعيرت الو�سي ال�صَّ
احلا�ص  النابل�سي  �سهوان  بن  حممد  ال�سيخ  على  البلوغ  درجة  عن  القا�ص 
ِعّي قابال يف تقرير دعواه عليه انه كان و�سع حتت يده  معه باملجل�ص ال�صَّ
قناطري  ع�صة  وزنها  التي  ال�سابون  الطبخة  جميع  املزبور  للقا�ص  اأمانة 
�سابونا بالوزن النابل�سي وقيمتها ثلثماية غر�ص ف�سة عددية وطالبه بها ان 
كانت موجوده اأو قيمتها ان كانت معدومة بت�صفه، و�ساأل �سوؤاله عن ذلك 
اِف باأنه كان حتت يده الطبخة ال�سابون التي وزنها  و�سئل فاأجاَب بالْعرِتَ
ع�صة قناطري �سابونا وقيمتها ثلثماية غر�ص وان ال�سيد اأحمد حمور الناظر 
على القا�ص املرقوم كان باع جميع الطبخة ال�سابون التي وزنها الع�صة 
وت�سلمها  له  و�سلمها  ي�سنق  بن  اغا  خل�ص  املزبور  املبلغ  وقيمتها  قناطري 
ال�سيد  ًا فلم ي�سدقه الو�سي املزبور على ان  ِعيَّ خ�ص اغا املزبور ت�سلما �َصْ
عن  فعجز  ذلك  بيان  منه  فطلب  املزبور  القا�ص  على  ناظرا  املرقوم  اأحمد 
ِعّي وملا �سئل اعرتف ال�سيخ حممد بذلك لدى مولنا  اإْثبات ذلك بالوجه ال�صَّ
قيمتها  اأو  املزبورة  ال�سابون  طلبية  بدفع  اأمر  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
حممد  اح�ص  ذلك  فعند  ًا،  ِعيَّ �َصْ امراً  عددية  ف�سة  غر�ص  ثالثماية  وقدره 
املرقوم كل واحد من خ�ص بن ب�سنق واحلاج ب�سهه بن مطر وطالبهما اأ�سالة
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و�ساأل  عددية  ف�سة  غر�ص  ثالثمائة  وقدره  ال�سابون  الطبخة  بثمن  وكفالة 
ِعّي وملا  ال�صَّ العرتاف  كله  لذلك  اِف  بالْعرِتَ اجابا  �سئال  ذلك  �سوؤالهما عن 
ِعّي امرهما  ِعّي العرتاف ال�صَّ ثبت اعرتافهما بذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا فامتثل ذلك  ِعيَّ ا�سالة وكفالة بدفع املبلغ املزبور للمدعي املر�سوم امرا �َصْ
لأحمد  عددية  ف�سة  غر�ص  ثالثماية  وقدره  املبلغ  ودفع  املرقوم  اغا  خ�ص 
قب�سا  واملعاينة  باحل�صة  بيده  املرقوم  الو�سي  فقب�سها  املرقوم  �سمور 
الطبخة  من  املرقوم  �سهوان  حممد  ال�سيخ  ُة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  ذلك  مبوجب  ًا  ِعيَّ �َصْ
ة خ�ص اغا املزبور من ثمن الطبخة ال�سابون  ُبرَِّئْت ِذمَّ ال�سابون املزبورة 
املزبور  املبلغ  جميع  من  املرقوم  عثمان  احلاّج  كفيله  ة  ِذمَّ ُبرَِّئْت  املزبور 
وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِعّية  ال�صَّ بالطرق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  من  كل جزء  ومن 
ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا احلاكم 
رْيَراً يف خام�ص ع�ص ربيع الثاين ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  الع�سلي،  حممد  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

ال�سيخ خليل، حممد جلبي احلاّج )...( اأبو زايد، كاتبه. 

 /178
ح3

ن�سف 
وظيفة 
جرافة 
ح�سي�ص

15 ربيع الثاين 
 /20 1082هـ/ 

1671م  /8

اأعلم  َر مولنا و�سيُدنا  َقرَّ اهلُل تعاىل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العلماِء العظام اف�سُل الف�سالِء الفخاِم املوايل الكراِم الكارُع من حيا�ِص الديِن 
املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  والنجوى  ال�صِّ  يف  الكرمي  املوله  املراقُب  والتقوى 
الكرمي باأعايل نظريه دامت  ه  ع َخطُّ امُلَوقَّ ابن يحيى  اأَفْندي  املويل م�سطفى 
ِعّي وناقل اخلطاب امّلْرِعّي ال�سيخ  ف�سائله ومعاليه حلامل هذا الكتاب ال�صَّ
الثابت يف  احل�سي�ص  بن ع�سبه ن�سف وظيفة جرافة  اأحمد  ال�سيخ  بن  حممد 
املم�سى بني البالط الواقع قبلى درج الرباق من حد الدرجة ال�سفلى من درج 
ِعّية مبا لذلك  امليزان القبلي اإىل حد الدرجة غرية املت�سل منها لل�سدقة ال�صَّ
من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين مع ما يتبع ذلك من ال�صة وال�سدقات 
املعتاده عو�سا عن اإبراهيم بن حممد النا�صي ال�سهري باين احل�سا�ص بحكم 
ِعّي  ال�صَّ واأَِذَن مولنا احلاكم  وفاتهاإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه 
اأَْعاله الرتقب ر�سا موله لل�سيخ حممد املرقوم مببا�صة ن�سف  امل�سار اليه 
الوظيفة املزبورة وِبَقْب�ص معلومها املترب اأَْعاله مع ال�سدقات املعتادة على 
رْيَراً يف خام�ص  جري العادة تقريرا واأَِذَنا �سحيحا �صعي مقبولني �صعا حَتْ

ع�ص �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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وقف 
املرحوم 
اأحمد بن 

فريد

6 ربيع الثاين �سنة 
 /11 1082هـ/ 

1671م  /8

اأعلُم  َر مولنا و�سيُدنا  َقرَّ اهلُل تعاىل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيُّ  العلماِء العظاِم قدوُة ق�ساِة الناِم حمرِر الق�سايا والحكاِم احلاكُم ال�صَّ
دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
ف�ساِئُله ومعاليه ملا كان مرتتبًا جلهة وقف املرحوم اأحمد ابن فريد مبا�صة 
متوليه مولنا �ساللة الولياء املَكْرمني املرحوم ال�سيخ م�سطفى الدجاين يف 
وع�صون  احد  قدره  مبلغ  املقري  الدين  كرمي  احلاّج  بن  مو�سى  احلاّج  ة  ِذمَّ
ل  ة التي قدرة اأربعة قراريط من اأ�سْ غر�سا عددية وكان مرهون جميع احُل�سَّ
ال�صيف بخط مرزبان امل�سهورة يف  الكائنة بالقد�ص  كامل من جميع داره 
�سابقة  �سجالت  مبوجب  والتحديد  الو�سف  عن  يغني  �سهرة  �سهرة  حملها 
ابن  خليل  ال�سيخ  اأْدَناه  تاريخها  يوم  ح�ص  اأْدَناه  تاريخ  على  التاريخ 
املرحوم ال�سيخ عفيف الدين الديري املتويل على الوقف املزبور حال وقب�ص 
من احلاّج مو�سى املقري املزبور واحلا�ص معه باملجل�ص الحد والع�صين 
ًا فبموجب ذلك بريت  ِعيَّ �َصْ غر�سا املرقوم بيده باحل�صة واملعاينة قب�سا 
ِعّية  ة احلاّج مو�سى املرقوم من جميع املبلغ املرقوم الرباءة بالطرق ال�صَّ ِذمَّ
براء قب�ص وا�ستيفاء واأ�ْسَهد عليه ال�سيخ خليل املتويل املرقوم ان ربح املبلغ 
ل  الأ�سْ من  كله  ذلك  من  ة  ِذمَّ بريت  وانها  املزبور  مو�سى  احلاّج  من  و�سله 
ًا ت�سادقا  ِعيَّ ة املزبورة فكاكا �َصْ ِعّية وان فك رهن احُل�سَّ والربح الرباءة ال�صَّ
اليه  ِعّي امل�سار  ال�صَّ على ذلك وثبت م�سمونه ذلك كله لدى مولنا احلاكم 
رْيَراً يف �ساد�ص �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
ال�سيخ علي،  الديري،  ال�سيخ فتح اهلل  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه.
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ر�سم نفقة 
قا�صين

17 ربيع الثاين 
�سنة 1082ه/ 

1671م  /8  /22

ُق  ُق الفا�سُل امُلَحقِّ َر مولن و�سيُدنا الَعاِلُ امُلَدقِّ َل وتدبَّ َر بعدما تاأمَّ فر�ص وَقرَّ
اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  الناِم  ولِة  ذخُر  ال�سالِم  ق�ساِة  قدوُة 
بر�سم  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظره  باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن 
نفقة رم�سان وعبد القادر ولدي املرحوم احلاّج خليل بن �سحه القا�صين 
حمدان  بنت  �ساحلة  والدتهما  ح�سانة  يف  امل�ستقرين  البلوغ  درجة  عن 
و�ساير  حمام  ودخول  و�سابون  وخبز  وزيت  ادم  ثمن  اليه  يحتاجان  وملا 
بينهما  �سوية  عنه  لهما  غنى  ول  منه  لهما  بد  ل  ِعّية  ال�صَّ احتياجاتهما 
�صعيني  واأَِذَنا  تقريرا  لهما  ما  على  ذلك  بنظر  احلاّجه  عند  وبال�ستدانه 
رْيَراً يف �سابع ع�ص ربيع الثاين الوارد بالتهاين ل�سنة اثنني  مقبولني �صعا حَتْ

وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، حممد جلبي الرتجمان، 

كاتبه. 
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اوا�سط ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

مبارك ان �ساء اهلل تعاىل يت�سمُن �سبَط وتخمنَي اأ�سباِب املرحوِم احلاّج علي 
ِعيُّ يف زوجته )ليال( بنت علي بن بيا�ص بحق  الطالحي املنح�ِص ارثُه ال�صَّ
عن  القا�صان  ال�سغريان  وم�سطفى  حممد  وهما  منها  اولده  ويف  الثمن 
ال�ساحلني  قدوة  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  الباقي  بحق  البلوغ  درجة 
ًا على القا�صين  ِعيَّ اأحمد املن�سوب و�سيا �َصْ ال�سيخ عبد ال�سالم بن ال�سيخ 
املزبورين مبوجب حجة �صعية خملَّدة بيده ومبعرفة اإبراهيم بن �صف الدين 
الوكيل  النون  ابي  ابن  الدين  فخر  ومبعرفة  اليتيمني،  على  ِعّي  ال�صَّ الناظر 
ِعّي عن قبل ليال املذكورة ح�سبما وكلته يف ذلك باملجل�ص وعرف بها  ال�صَّ
كل واحد من خلف بن يعقوب ويعقوب املذكور تعريفا �صعيا ومبعرفة فخر 
مولنا  طرِف  من  املندوب  اأَفْندي  اأحمد  الفر�سني  عمدة  املَكْرمني  الفا�سل 
الفخام  املوايل  �ساللة  العالم  العلماء  عمدة  الكرام  املدر�سني  فخر  و�سيدنا 
ه الكرمي عليه دامت  ع َخطُّ ِعّي ال�سام امُلَوقَّ حالل م�سكالت النان احلاكم ال�صَّ
نعم الباري عليه... �سحن نحا�ص ار�سي عدد 4، 90 م�صية، ... �سحن نحا�ص 
�سنجقي عدد 3 ، 210 م�صية، مطبقية نحا�ص وماعون نحا�ص كبري عدد 2 
210 م�صية، ... تنجرة نحا�ص كبري و�سينة نحا�ص �سغرية، 150 م�صية، 
تنجرة نحا�ص �سغرية بغطى عدد 2، 90 م�صية، طا�سه نحا�ص �سغرية عدد 
2، 30 م�صية، قو�ص كبري وجبة وكردة حديد، 120 م�صية، عقف �سغرية، 
90 م�صية، حلف ميني بال حف عدد 4، 210 م�صية، جودىل ميني طويل 
عدد2، 45 م�صية، لباد �سفدي كهنة. 3 لب�سة بي�سا وفرا�ص ازرق قطن عدد 
زربية  م�صية   150  5 عدد  خمدات  وقوالب  زرقا  جنبية  م�صية   150  2
وب�ساط خمطط 180م�صية زربية وم�سطايك 60، لب�سة كهمة وخمدة ميني 
عدد3 150 م�صية �سطل نحا�ص وطا�سة نحا�ص وغطاء مطبقية 180. بهيم 
كهنه  ا�سمر  جكيت   ،30 م�صية  رقيقة  وعباة  زرقاء  �ساية   ،150 �سغرية 
و�سرت جملد و�سملة حمرا 35 م�صية مناديل حمرا و�سط عدد 7 15 م�صية 
�سال  170م�سلرية   1 عدد  �سحن  بفتا  م�صية   150 ابي�ص  بنوري  �ساية 

وردي �سغري 30 م�صية بردجى احمر عدد 2 240م�صية. 
 )...( بي�ص عدد2 10 م�صية، قمباز ابي�ص كهنة وفلقة قما�ص 1 م�صية، 
 ...( 3، �سابون امل�سبنة  90 م�صية قطع م�صية عدد  دينار ذهب بندقي 
210 م�صية �سحن   5 7200م�صية �سحن نحا�ص �سغري عدد  قيمة   )...
نحا�ص كبري كعب 60 م�صية، ابريق قهوة نحا�ص عدد 2 60 م�صية، )...( 
�صكوا  م�صية   150 عدد1  �سقة  احمر  اطل�ص   ،240 مف�س�سة  كبرية  عقفا 
 )...( �سا�ص  م�صية   90 �سا�ص  ون�سف   )...  ...  ...( 120م�صية  احمر  زي 
كهنة 30م�صية �سرت جلد برداق ب�سم�ستني ف�سة 90 م�صية هاون نحا�ص 
كبري 75 م�صية ب�ساط رومي و�سط150 م�صية �سنية نحا�ص كبرية 45 

م�صية �سدر نحا�ص كبري 60 م�صية. 
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تنجرة نحا�ص كبرية بال غطا 120 م�صية ماعون كبري بحلق 120 م�صية 
 150 60 م�صية، عباة جوخ مناو�ص خميطة  تنجرة نحا�ص �سغرية بغطا 
ة  م�صية، جوخ خ�صا خميطة كهنة 195 م�صية قطع م�صية 132 در ِذمَّ

ا�سمعيل �صف رتبها الو�سي 300 م�صية. 
ت�سعة  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع   ،120 الو�سي  رتبها  اإبراهيم  ة  درِذمَّ
الديون  مع   )...  ...( جميع  2100م�صية،  ى  ُمَتَوفَّ �سكن  الدار  يف  قراريط 

3 م�صي.   ،16743
ق�سمة100  خرج   ،400 تعاىل  اهلل  حفظه  اأَفْندي  ق�سمة  ر�سم  ذلك  من  ظهر 
 750 ال�سجل  مبوجب  اإْثبات  بزوج  املذكورة  الزوجة  �سداق  موؤخر  م�صية 

م�صية، يبقى 1250 م�صية 15493 م�صية ح�ساب عنهما على )...( 
الثمن  بحق  زوجة  ح�سة   13393 املزبورين  الوراث  بني  الق�سمة  جممل 
البن  58594 ح�سة حممد  املذكور  القا�ص  البن  1676 ح�سة م�سطفى 

القا�ص املذكور 58594 
يف  رْيَراً  حَتْ  )...( املزبور  الو�سي  يد  حتت  اأَْعاله  املزبورة  الأ�سباب  وابقيت 
وجه  على  الدفرت  هذا  حرر  واأَْلٍف.  وثمانني  اثنني  ل�سنة  الول  ربيع  اوا�سط 
العبد الفقري هلل �سبحانة اأحمد م�سطفى الق�سام بالقد�ص ال�صيف عفى عنهما 

خمتومة بختمه املعتاد. 
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18 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /23

بن  املدعو حممد  الكامُل  ال�ساُب  تزوَج  ُله،  ف�سْ داَم  اأَفْندي  اأحمد  مولنا  لدى 
البكِر  نوِح  بن  القادِر  عبِد  بنِت  زاهرَة  مبخطوبِته  براوي  كرب  �سالح  ال�سيخ 
وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  من  اخلاليِة  البالِغ 
وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته ثالثون 
الآتي ذكره فيه باعرتافه  غر�سا عدديًة احلال مقبو�سة بيد وكيلها �سقيقها 
ِعّي والباقي احلال وقدره ع�صون غر�سا عددية موؤجلة  بذلك العرتاف ال�صَّ
َجها بذلك على  ِعّي زوَّ لها عليها اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيل ال�صَّ
ذلك كذلك وكيُلها �سقيُقها كرمي الثابت وكالُته عنها يف ذلك ويف قب�ص مقدم 
القادر بن  الآتي بيانها فيه ب�سهادة كل واحد من عبد  الك�سوة   )...( ال�سداق 
ِعّية  حممد بن ابي )...( وعبد القادر بن مقبل الغزي العارفني بها املعرفة ال�صَّ
ًا مقبول من الزوج املرقوم نف�سه قبول  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ وُثُبْوتًا �َصْ
َر الزوج املرقوم بر�سم ك�سوة زوجته املزبورة يف كل �سنة ت�سي  ًا وَقرَّ ِعيَّ �َصْ
بانفاق ذلك عليها وبال�ستدانة  لها  واأَِذَن  اأربعة غرو�ص عددية  تاريخه  من 
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني  تقريرا  عليه  ذلك  بنظريه  وبالرجوع  احلاّجة  عند 
رْيَراً يف ثامن ع�ص ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ مقبوله �صعا من وكيلها املرقوم قبول �َصْ

الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
نورالدين، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، ال�سيخ حممود الفتياين، ال�سيخ حممود 

ال�سقا، عبد اإلهادي، كاتبه. 
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منت�سف ربيع 
الثاين �سنة 

 /20 1082هـ/ 
1671م  /8

حم�سن  من  واحٍد  كلِّ  بنَي  امّلْرِعّيِة  بالطرِق  �سدرْت  �صعيٌة  حما�سبٌة  هذه 
�سم�سية ورقية  ِعّي على  ال�صَّ الو�سي  العكاري  القادر  ال�سيخ عبد  ال�ساحلني 
بنتي املرحوم احلاّج )...( العكاري القا�صتني عن درجة البلوغ وفخر اأْقرانه 
ِعّي على ما قب�سه  عمر ب�سه ال�ساحب خال اليتيمتني املزبورتني الناظر ال�صَّ
الو�سي املزبور لليتيمتني املزبورتني من خملفات والدهما واخيهما م�سطفى 
ى بعد والده ومن اأرباح مالهما واأجرة ح�ستهما يف العقار ومن الديون  امُلَتَوفَّ
وم�ساريفهما  وك�سوتهما  نفقتهما  واجب  يف  �صفه  ما  وعلى  بالذمم  التي 
وثمانني  اإحدى  الثاين  ربيع  �سهر  ن�سف  اولها  كاملة  �سنة  مدة  يف  الالزمة 
واأَْلٍف واآخرها ن�سف �سهر تاريخه اأْدَناه �سدر ذلك لدى مولنا و�سيدنا افتخار 
ه  ِعّي املوىل الوا�سع َخطُّ املدر�سني الكرام �ساللة املوايل العظام احلاكم ال�صَّ
الكرمي عليه دامت نعم اهلل تعاىل عليه ولطريق عنايته اليه )...( مال القا�صين 
املزبورين الآيل اليهما من والديهما مبوجب دفرت الق�سام املوؤرخ يف ن�سف 
�سهر ربيع الثاين �سنة 1081هـ/ واأَقرَّ اخوهما م�سطفى مبوجب دفرت الق�سام 
املوؤرخ يف �سهر جمادي الوىل ل�سنة 1081هـ/ واأَقرَّ اجرة العقارات والديون 
التي بالذمم. ف�سة عدد 1562، فرد )...( ثمن �سابون ونقد 500، من اخيهما 
ة ن�سارى الروم )...( النقد 680، وبني  م�سطفى مبا يف ذلك الدين الذي بِذمَّ
312، وبني من  122 والديهما  ة من  اآل اليهما باحُل�سَّ ثمن �سابون قنطار 
الديون املقبو�سة بعد وفاتهما 25، وبني اأجرة ح�ستهما يف العقار 5، جميع 
ل املتح�سل من ربح املال يف ال�سنة املزبورة  1562 ف�سة عددية طبق الأ�سْ
اليتيمتني  نفقة  ذلك �سحيحا  اجلميع من  ف�سة عددية   1688 126 جمعه 
وم�سوتهما يف مدة �سنة مبوجب حجة النفقة �سهر يوم �سوية10، 120، اجرة 
1563 وعلوف  126، جممل لليتيمتني املزبورتني  6 جمعه  كاتب ور�سلية 
الناظر  وعلوف  غر�سا  وع�صون  اأربعة  َوَقْدُرها  املزبورة  ال�سنة  عن  الو�سي 
النفقة وقدره  اثنا ع�ص غر�سا وحم�سول حجة  َوَقْدُرها  املذكورة  ال�سنة  عن 
اثنا ع�ص غر�سا  ة  ال�سابون باحُل�سَّ اإْثبات  �ستة ع�ص غر�سا وحم�سول حجة 
التي دفعه الو�سي ملولنا معنا فندي قا�سي القد�ص ال�صيف �سابقا ونق�ص 
ال�سابون بالثمن وقدره اثنا ع�ص غر�سا يكون جملة ذلك �ستة و�سبعون غر�سا 
باقية للو�سي ل ياأخذها من ربح ال�سنة املزبورة لكون ان يف الربح �سيق 
ه عليه للو�سي باأخذ املبلغ املرقوم  ِعّي الوا�سع َخطُّ فاذن مولنا احلاكم ال�صَّ
وقدره �ستة و�سبعون غر�سا من ربح ال�ستة الآتية لكون انه يح�سل يف الربح



443عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
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الثاين �سنة  رْيَراً يف ن�سف ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ ًا مقبول �َصْ ِعيَّ �سعة وزيادة اذنا �َصْ
اثنني وثمانني واأَْلٍف. ومبعرفة العبد الفقري هلل �سبحانه وتعاىل اأحمد م�سطفى 

املحا�سب بالقد�ص ال�صيف م�سى عنهما خمتوم بختمه املعتاد. 

 /181
ح1

�صاء دار 
و�سهريج 

َحلَّة باب  مِبَ
العامود 
بقناطر 
خ�سري

13 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 
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َر  وحترَّ وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء مبحرو�سِة  النريِة  الطريقِة  الغراِء، وحمفِل  املطهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص 
مولنا  يدي  بني  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�صيِف  القد�ِص 
قواعَدُه  ُمَقّرِر  والتف�سرِي،  الفقِه  دقائِق  حمرِر  ال�سهرِي،  العامِل  الكبرِي  الَعاِلِ 
ِعيِّ املوىل اأحمد  اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمني، احلاكِم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن حممد 
ملا ا�سرتى الرجل املدعو باحلاّج ح�سيننب حممد الكردي مباله لنف�سه دون 
غريه من احلاّج حممد بن �سالح بن حرب فياعه ما هو له وجار يف ملكه 
ِعّية ويده وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور هذا  وطلق ت�صفه وحيازته ال�صَّ
البنا  القائمة  الدار  ق�سمة  جميع  ذلك  يف  له  واملنازع  املعار�ص  دون  البيع 
بيت  على  امُل�ْسَتِملة  خ�سري  بقناطر  العمود  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص 
ة  احُل�سَّ وجميع  �صعية  وحقوق  ومرافق  ومنافع  وخمدع  ومرتفق  ومطبخ 
جلمع  املعد  ال�سهريج  يف  كامل  ل  اأ�سْ من  قراريط  ع�صة  َوَقْدُرها  ال�سائعة 
ماء ال�ستية ويحد ذلك قبله الدرب ال�سالك و�صقا دار الزعر وتامه زقاق 
غري النَّافذ وفيه الباب و�سمال دار مو�سى بن اإبراهيم الق�سماين وتامه دار 
الزعر وغربا دار بن نعمان بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه 
ومنافعه وما عرف به ون�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعا داخل فيه وخارج 
النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  ذلك عندهما  املعلوم  ت�سمله  او ل  احلدود  �سملته  عنه 
ِعّية بركة مو�سى الق�سماين يف ال�سهريج املرقوم بحق الباقي  للجهالة ال�صَّ
ثمن قدره خم�سة واربعون غر�سا عددية ثمنا حال مقبول بيد البايع املرقوم 
ة امل�سرتي املزبور من الثمن  ِعّي وبريت ِذمَّ باحل�ص واملعاينة القب�ص ال�صَّ
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ويف  املرقوم 
وا�ستيفاء و�سدر البيع الباتُّ بينهما يف ذلك باإيجاب �صعي وقبول مرعي 

وت�سلم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية واملعرفة واملعاينة 
ِعّية والتعرف بالأبدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان يف ذلك من درٍك  ال�صَّ
وتبعه ف�سماُنه لزٌم حيث يجب �صعا. ح�ص بح�سور املتبايعني املرقومني 
مو�سى بن اإبراهيم القماين اجلار املال�سق للدار املْزُبوَرة من اجلهة ال�سمالية 
وال�صيك اخلليط يف ال�سهريج املرقوم مبجل�ص ال�صع ال�صيف واأ�ْسَهد على 
يف  املزبورة  ة  واحُل�سَّ اجلوار  �سفعة  بحق  املْزُبوَرة  الدار  تلك  انه  نف�سه 
ال�سهريح بحق �صكة اخلليط بنظري الثمن املرقوم وقدره خم�سة واربعون
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ًا وطلب من مولنا احلاكم  ِعيَّ غر�سا عددية بح�صة �سهوده اآخره ا�سهادا �َصْ
ِعّي امل�سار اليه بان يحكم له )...( ال�سفعة املرقومة فحكم له بذلك حكما  ال�صَّ
ة  ًا ثم طلب منه امل�سرتي املرقوم ت�سليم )ق�سم( الدار املزبورة واحُل�سَّ ِعيَّ �َصْ
املزبورة من ال�سهريج املرقوم ليدفع له نظري الثمن املرقوم ف�سلم امل�سرتي 
املزبورة  ال�سفعة  ل�ساحب  املزبورة  ة  واحُل�سَّ املزبورة  بالدار  املرقوم 
واربعون  خم�سة  وقدره  املرقوم  الثمن  نظري  و�سلمه  باعرتافه  منه  فت�سلمها 
ِعّي مبوجب ذلك  غر�سا عددية فت�سلمها منه باحل�صة واملعاينة الت�سليم ال�صَّ
ة املذكورة من ال�سهريج ملكا )... ... ...( مطلقا  �سارت الدار املزبورة واحُل�سَّ
ملو�سى املزبور يت�صف يف ذلك ت�صف املالك يف امالكهم وذي احلقوق 
ال�ساب  ا�سرتى  والروؤَْية  ذلك  تام  بعد  ثم  ِعّيه  ال�صَّ ال�سريورة  حقوقهم  يف 
الكامل املدعو رم�سان بن احلاّج يو�سف كالن ومباله لنف�سه دون غريه من 
مو�سى بن اإبراهيم الق�سماين فباعه ما هو له وجار غي ملكه وطلق ت�صفه 
دون  البيع  هذا  �سدور  حني  اإىل  ذلك  على  وا�سعة  ويده  ِعّية  ال�صَّ وحيازته 
املعار�ص واملنازع له يف ذلك جميع قيمة الدار املحدودة املو�سوفة اأَْعاله 
جلمع  املعد  ال�سهريج  من  قراريط  ع�صة  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ وجميع 
ماء ال�ستيه الكائن خلف باب الدار املزبورة بجميع حقوق ذلك كله وطرقه 
وجدره ومنافعه وما عرف به ون�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعا املعلوم 
ِعّي النايف للجهالة �صعًا، ثمٌن قدره خم�سة واأربعون  ذلك عندهما العلم ال�صَّ
واملعاينة  باحل�صة  املرقوم  البائع  بيد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  عددية  غر�سًا 
ة امل�سرتي املرقوم من جميع الثمن املرقوم ويف  ِعّي وبريت ِذمَّ القب�ص ال�صَّ
ِعّية براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر  ِعّية بالطريق ال�صَّ كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
البيع منهما يف ذلك باإيجاب �صعي وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحني 
عن  بالأبدان  والتعرف  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة  الروؤَْية  بعد  �صعيني 
حيث  لزم  ف�سمانه  وتبعه  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�سي 
يجب �صعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم 
ًا حتررا يف ثالث  ِعيَّ ًا حكم مبوجبه حكما �َصْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

ع�ص ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العلماِء الأعالِم احلاكِم  العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
نظريِه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ

دامْت ف�ساِئُله ومعاليه ملا قب�ص عبد اهلل بن احلاّج علي بن عبد الرزاق من
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مبوجب 
دفرت 
الق�سمة

عمه ال�سيخ حممد بن عبد الرزاق باظهر وحترر له من مرتوكات زوجته فاخرة 
ِعّي يف  ىه �سابقا على تاريخه واملنح�ص اإرثها ال�صَّ بنت احلاّج يو�سف امُلَتَوفَّ
زوجها عبد اهلل ويف والدتها نور ويف اخويها لأمها ح�سني وحامدة مبلغ قدرة 
بيده  م�صية  قطعة  وخم�سون  واأربعة  قطعة  وثمامناية  م�صية  قطعة  الف 
باحل�صة واملعاينة مبوجب ذلك الق�سمة املوؤرخ بتاريخه اأ�ْسَهد عليه عبد اهلل 
املذكور وهو بحال ال�سحة وال�سالمة باأنه ل يبق ي�ستحق ولي�ستوجب قبل 
ِعّي على فاخرة ح�سني كانت قا�صة  عمه ال�سيخ حممد املذكور الو�سي ال�صَّ
الزمان  ا�ستحقاق ول دعوة ول طلب ول حق مطلقا ملا م�سى من  حقا ول 
واىل يوم تاريخه ب�سبب مرتوكات زوجته مبوجب دفرت الق�سمة ما عدا ح�سة 
ًا م�سدقا  ِعيَّ �َصْ اإ�سهادا  قدر ح�س�سهم  الوارث على  باقية بني  فانها  العقار 
ِعّي وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا  من ال�سيخ حممد املذكور الت�سديق ال�صَّ
رْيَراً يف خام�ص ع�ص ربيع ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي املومى اليه ُثُبْوتًا �َصْ احلاكم ال�صَّ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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املع�صاوي  جمعَة  احلاّج  بُن  حبيُب  املعهذاُر  اخلايل  الكامُل  ال�ساُب  تزوج 
اجلمال الرملي مبخطوبِتِه فاطمَة بنِت علي املع�صاوي الرملي البكِر البالِغ 
وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية 
ع�ص  خم�سة  جملته  �سداقا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبيه  و�سنة  توفيقه 
عمها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سه  غرو�ص  ع�صة  ذلك  من  لها  احلال  غر�سا 
مبوت  الفراق  اإىل  عليها  لها  موؤجله  غرو�ص  خم�سة  والباقي  املزبور  وكيلها 
ًا زوجها منه بذلك على ذلك كذلك عمها احلاّج  ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ
علي  بن  اأحمد  من  واحد  كل  ب�سهادة  الثابته  عنها  بالوكاإله  املزبور  جمعة 
ح�سن  بن  �سحادة  بتعريف  بها  العارفني  من�سور  مب  حممد  واحلاّج  مرعي 
ًا مقبول يف الزوج املزبور لنف�سه  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ الرملي ُثُبْوتًا �َصْ
اثنني  �سنة  �سهور  من  الثاين  ربيع  �سهر  ع�صين  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول 

وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 

الديري، ال�سيخ ال�سيخ علي الدقاق، حممد جلبي، كاتبه. 
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ح1

امر �سلطاين 
�صيف

12 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /17

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا العالمِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ  العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ

دامت نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ي�سمح 
لطوائف 

الن�سارى 
ب�سنع 

اخلمر دون 
بيعه

الفرجني  واإبراهيم  الرومي  لورمدي  من  واحد  كل  ح�ص  ومعاليه.  ف�ساِئله 
والوكيِل عن  ال�صيِف  بالقد�ِص  الن�سارى  تراجمي طوائف  الرمني  وميلد�ص 
املعلِم على طوايف الن�سارى القاطنني بالقد�ص ال�صيف وابرزوا من ايديهم 
اإحدى  �سنة  الخرة  جمادي  �سهر  اوا�سط  يف  موؤرخا  �سلطانيا  �صيفا  امرا 
وثمانني واأَْلٍف من خال�سة م�سمونه ال�صيف انه بطريق طوايف الن�سارى 
القاطنني  الرهبان  ان  العلية  العتبة  اإىل  حاإلهم  عر�ص  ال�صيف  بالقد�ص 
الفرجن  بكنائ�ص  القاطنني  والرهبان  املزبور  بالبطريق  املتعلقة  بالكنائ�ص 
�سيئا  ذلك  من  يبيعون  ول  وم�سافريهم  كفايتهم  بقدر  خمر  يعملوا  والرمن 
ال�صيف وقد  ال�صع  اليهم ب�سبب ذلك بخالف  العرف يتعر�سون  وان حكام 
يرز المر ال�صيف مبنع ورفع طوايف اهل العرف من التعر�ص اإىل الرهبان 
العرف  املذكورين والبطريق املرقوم بغري وجه �صعي وان ل احد من اهل 
يتعر�ص اإىل البطريق املرقوم واىل الرهبان الفرجن والرمن ب�سبب ذلك بغري 
الوجوه وطلبوا من مولنا  وجه �صعي ب�صط ان ل يبيعوا خمرا بوجه من 
ال�سلطاين بال�سجل املحفوظ  ال�صيف  اليه قيد المر  ِعّي امل�سار  ال�صَّ احلاكم 
ومنع كل من يتعر�ص اليهم ب�سبب ذلك بغري وجه �صعي فامر بقيده فقيد يف 
ِعّي امل�سار اليه كل من يتعر�ص  يوم تاريخه اأْدَناه ومنع مولنا احلاكم ال�صَّ
ًا  ِعيَّ �َصْ الن�سارى املزبورين ب�سبب ذلك بغري وجه �صعي منعا  اإىل طوايف 
رْيَراً يف ثاين ع�ص �سهر ربيع الثاين �سهور  عمال بالمر ال�صيف ال�سلطاين حَتْ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل الديري، ال�سيخ 
علي النوري، ال�سيخ ابو الفتح النوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل 

الديري، ال�سيخ ابو ال�سعود الدجاين، حممد ال�سباهي الرتجمان، كاتبه. 
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قب�ص دينح2

19 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /24

و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العلماِء الأعالِم احلاكِم  العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ
بن  القادر  عبد  املدعو  الرجل  تاريخه  يوم  قب�ص  ومعاليه.  ف�ساِئله  دامت 
ِعّي عن  نا�ص املعروف )ببلوره( بن علي بن خليل بن الرومي الوكيل ال�صَّ
ة والدته �ساكنه املزبورة باطنة  قبل والدته املزبورة باطنة مما كان له بِذمَّ
من املبلغ املذكور ثالثون غر�سا ف�سة عددية بيده باعرتافه بذلك العرتاف 
ِعّي وان اخر ما تاأخر لعبد القادر املذكور قبل �ساكنه املْزُبوَرة خم�سة  ال�صَّ
لطفي  ال�سيخ  وح�ص  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سا  �سواه  ول  ذلك  غري  ل  غر�سا  وثالثون 
املتويل على وقف احلريري وال�سيخ وايل الدين فباعه كاتب الوقف املزبور 
�ساكنه ملك  يف  اجلارية  الدار  يف  ة  احُل�سَّ رهن  فكا  انهما  عليهما  واأ�ْسَهد 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املزبورة وزوجها خليل املرقوم املذكور باطنه املاأذون له يف رهنها فكاكا 
احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف تا�سع ع�ص ربيع الثاين اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ ِعّي امل�سار اليه  ال�صَّ

وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه.
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ح�ص ارثح3

19 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /24

و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العلماِء الأعالِم احلاكِم  العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ
ارثه  وانح�ص  ة  �سحَّ بُن  خليُل  احلاّج  مات  ملا  ومعاليه.  ف�ساِئله  دامت 
عبداهلل  بنت  وفرزانة  حمدان  بنت  �ساحلة  املدعوتني  زوجتيه  يف  ِعّي  ال�صَّ
ويف تق�سيم وراثه و�سيطت خملفاته وديونه مبعرفة حممد بن رجب الوكيل 
ِعّي عنهما مبوجب دفرت الق�سمه املوؤرخ يف اواخر ربيع الوىل تاريخه  ال�صَّ
زوجهما  قبل  من  بالرث  يخ�سهما  وما  �سداقهما  موؤخر  وقب�ص  اأْدَناه 
الثمن  الدفرت املرقوم فكان ما خ�ص �ساحله املزبورة بحق ن�سف  مبوجب 
ع�صة غرو�ص ون�سف غر�ص وما هو موؤخر �سداقها خم�سة ع�ص غر�سا عددية 
غر�ص  ون�سف  غرو�ص  ع�صة  الثمن  ن�سف  بحق  املزبورة  فرزانه  وما خ�ص 
واحدة  كل  اأْدَناه  تاريخه  يوم  غرو�ص ح�ص  �سداقها خم�سة  موؤخر  هو  وما 
�سيحة  بن  حجازي  بهما  وعرف  ووكيلهما  وفرزانه  املرقومة  �ساحلة  من 
تا واعرتفتا انهما قب�ستا وت�سلمتا من  وفخر الدار�سني يو�سف املر�ستق واأَقرَّ
ِعّي عن زوجهما وموؤخر  وكيلهمااملزبور جميع ما قب�سه لهما بالرث ال�صَّ
اإْقَراَراً  ذلك  ب�سبب  قبله  لهما  ولحق  اأَْعاله  املرقوم  التف�سيل  على  ال�سداق 
ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املرقوم  الوكيل  من  م�سدقه  �صعيني  �سحيحني  واعرتافا 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا 
رْيَراً يف تا�سع ع�ص �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني  ًا حَتْ ِعيَّ امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ

وثمانني واأَْلٍف. 
اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود:   

الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /182
ح�ص ارثح4

19 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /24

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا العالمِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ  العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
ُه الكرمُي باأعايل نظريه دامت ف�ساِئله  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْندي بِن حممٍد امُلَوقَّ
ِعّي يف ومعاليه. ملا مات املرحوم احلاّج خليل بن �سيحة وانح�ص ارثة ال�صَّ
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زوجتيه �ساحلة بنت حمدان وفرزانه بنت عبد اهلل ويف والده حجازي البالغ 
اليد على خملفات والده ويف بقية وراثه و�سبطت خملفاته  الوا�سع  العاقل 
مبوجب دفرت الق�سمه املوؤرخ يف اواخر ربيع الول �سنة تاريخه اأْدَناه ووزعت 
ِعّي وقب�ستا الزوجتان موؤخر �سداقهما وما خ�سهما  على وراثه بالوجه ال�صَّ
كل  اأْدَناه  تاريخه  يوم  ح�صتا  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سا  الثمن  بحق  ِعّي  ال�صَّ بالرث 
واحدة من �ساحلة وفرزانه املزبورتني وعرف بهما كل واحد من فخر الدين 
ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا  اجلود  ابي  بن  حممد  بن  الدين  و�سالح  املر�ستق  يو�سف  بن 
بانهما  والختيار  والطواعية  وال�سالمة  ال�سحة  واأ�ْسَهدا عليهما وهما بحال 
خليل  حجاج  املرحوم  بن  حجازي  قبل  ت�ستوجبان  ول  ت�ستحقان  يبقيا  ل 
بن �سيحة املزبور ب�سبب مرتوكات والده املزبور امل�سطر بدفرت الق�سمه حقا 
ولا�ستحقاقا ول دعوى ول طلبا ول ف�سه ول ذهبا ول حقا مطلقا ملا م�سى 
من الزمان واىل يوم تاريخه اأْدَناه ما عدا العقار فانه باق بني الورثة على 
ًا م�سدقا من حجازي املزبور ت�سديقا  ِعيَّ ِعّية ا�سهادا �َصْ ح�سب الفري�سه ال�صَّ
احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف تا�سع ع�ص �سهر ربيع الثاين من  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

�سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ حممد فتح  ال�سافعي،  الدين  ال�سيخ نور  الديري،  ال�سيخ زكريا  �سهود:   
اهلل الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي النوري، ال�سيخ ابو الفتح النوري، 
ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل اخلالدي، ال�سيخ حممد جلبي الرتجمان، 

كاتبه. 
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ح�ص ارثح1

15 ربيع الثاين 
�سنة 1082ه/ 

1671م  /8  /20

الرزاق  عبد  بن  يو�سف  احلاّج  بنِت  فاخرَة  اأ�سباِب  وبيَع  يت�سمُن �سبَط  دفرٌت 
عبد  زوِجها  يف  ِعيُّ  ال�صَّ اإرُثها  واملنح�ِص  ال�صيف  القد�ص  مبدينة  ى  امُلَتَوفَّ
عالء  بنت  نور  اأمها  ويف  الن�سف  بحق  الرزاق  عبد  بن  علي  احلاّج  بن  اهلل 
الدين النجار بحق ال�سد�ص ويف اأخويها لأمها ح�سني وحامد ال�سغريين بحق 
حممد  ال�سيخ  ومبعرفة  املزبور  الزوج  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  الثلث 
ذلك  يف  عنها  وكالته  الثابت  املذكورة  الم  زوجته  عن  الوكيل  الرزاق  عبد 
ب�سهادة كل واحد من عبداهلل املزبور وحممد علي بن حجازي العجميه ُثُبْوتًا 
�صيعيا  تعريفا  يو�سف  بن  ح�سن  والدها  تعريف  مع  بها  العارفني  ًا  ِعيَّ �َصْ
ِعّي على ولديه ح�سني وحامده الخوين لم املذكورين ومبعرفة  والويل ال�صَّ
طرف  من  املندوب  اأَفْندي  اأحمد  الفر�سيني  عمدة  الفا�سلني  فخر  وح�سور 
فخر املدر�سني الكرام عمدة امُلَحقِّقني الفخام �ساللة املوايل العظام احلاكم 
ه الكرمي عليه دامت نعم املوىل عليه ب�ساط رومي  ع َخطُّ ِعّي الق�سام امُلَوقَّ ال�صَّ
و�سط، 150، كليم احمر 90، مقعد مبحف بداير ازرق 37، اطل�ص احمر خميط
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بازرار عدد5، 105، درايا رزوا حميط، 35، حلاف ميني مبحلفه، 120 طاقية 
زرباب 130 قالب خمدة �سو�سي 18، حلاف ميني مبلحفة 73، حلاف بغدادي 
احمر مبلحفة اربعني، خمدتني ميني كهنة 22،فرا�ص ازرق مف�ص 75، وجه 
ازرق  5،فرا�ص  كهنة  دلك  �سجادة  اربعني  واأحمر  ا�سفر  بغدادي  خمدتني 
125، �ص�سف  ،125، خم�سة عدد   5 بكعب عدد  45، �سحن نحا�ص  �سوف 
ابي�ص جملوبة 25، ذراع ابي�ص قطن 2 16 م�صية ، طا�سة نحا�ص و�سنية 
كتان  ابي�ص  قمي�ص  م�صية،   9 كتان  ابي�ص  �ص�سف  م�صية   30 نحا�ص 
25 م�صية،ط�ست حمام نحا�ص 45، قمي�ص ابي�ص كتان 14، قنبا�ص ازرق 
ابي�ص  لبا�ص   ،  12 ، حق �سنية نحا�ص  لبا�ص مطرز  لبا�ص زمك   ،10 كهنة 
كتان عدد 2 15 م�صية ، وجه خمدة وفلقة ميني ونقاب )...( 74، زبادي 
ق�ساين عدد 12 33 م�صية ، فنجان ق�ساين عدد 31 117 م�صية ،زبدية 
ق�ساين عدد 5 7 م�صية ، �سحن ق�ساين عدد 4 8 م�صية قدح خ�سب مدهون 
2 12 مم�صية �سندوق خ�سب 20 م�صية ، زبدية ق�ساين و�سحون ق�ساين 
60 م�صية حلقتني ذهب باأحجار  6 م�صية قمع�ص ف�سة طبلة  وم�صبة 
يه قبل و�سيتها  ر للُمَتَوفَّ 90 م�صية خات ذهب مثقال 840 م�صية ، امُلَحرَّ
ىة قبل  ر للُمَتَوفَّ ال�سيخ حممد من نفقتها نقد حما�سبته 180 م�صية امُلَحرَّ
و�سيتها املزبور املبلغ الذي اعرتف به من ثمن القما�ص الوارد مبوجب دفرت 
والدها مبوجب  ايليها من  الآيل  املبلغ  150 م�صية ح�سة من   )...( ق�سمة 
ية من ثمن النحا�ص الآيل لوراث  دفرت املحا�سبة 790 م�صية ، ح�سة امُلَتَوفَّ
َية من الثمانية قراريط  والدها من والدها 100 م�صية تخمني ح�سة امُلَتَوفِّ
�سعد  الكائن  الفرن  ة يف  احُل�سَّ ومن  الزراعنه  َحلَّة  مِبَ الكائنة  والدها  دار  يف 
ة الزوج باإعرتافه  الدار مبوجب دفرت ق�سمة 340 م�صية مهرها املوؤجل بِذمَّ
ذلك  من  ظهر  غرو�ص   152 م�صية   4560 جميعه  م�صية   750 بذلك 
370 م�صية  جتهيز وتكفني وبناء قرب وم�سح وا�سبوع وغري ذلك ولوازمه 
اأ�سباب  دللني  م�صية   40 ق�سمة  خرج  م�صية   113 اأَفْندي  ق�سمة  ر�سم 
العقار  تخمني  م�صية   3949 الباقي  م�صية   3 دكان  اجرة  م�صية   25
340 م�صية جممل للق�سم بني الوراث املزبورين ح�سة الزوج بحق الن�سف 
618 ح�سة الأخوين لأم بحق الثلث �سوية  1354 ح�سة الأم بحق ال�سد�ص 

بينهما 1236. 
عدا  ما  واملعاينة  باحل�صة  بيده  خ�سه  ما  املذكور  الزوج  اهلل  عبد  وقب�ص 
ِعّي وقب�ص  ح�سته يف العقار فانها باقية من الوراث املذكورين البقاء ال�صَّ
واملعاينة  باحل�صة  خ�سهما  ما  ولديه  على  ِعّي  ال�صَّ الويل  حممد  ال�سيخ 
وثمانني  اثنني  ل�سنة  الثاين  ربيع  ع�ص  خام�ص  يف  رْيَراً  حَتْ ِعّي  ال�صَّ القب�ص 
واأَْلٍف. بعرفة العبد الفقري هلل �سبحانه وتعاىل اأحمد م�سطفى الق�سام بالقد�ص 

ال�صيف عفى عنهما ممهور مبهره املعتاد
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل ح�ص لدى مولنا و�سيِدنا  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء الأعالِم احلاكِم  العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ
بالقد�ص  الطحانني  �سيخ  حليه  ابي  مو�سى  احلاّج  ومعاليه،  ف�ساِئله  دامت 
ال�صيف واحلاّج حممد الدبيك واحلاّج حممد بن كزوم واملعلم اأحمد بن عبد 
اهلل واملعلم اإبراهيم بن ع�سفور وعبد القادر بن النمري وخليل بن �صبانه وهم 
الطاحنون بالقد�ص ال�صيف وتوافقوا وترا�سوا جميعا على انهم يت�ساوون يف 
�سائر الكلف واجلريات فيما بينهم كل منهم على قدر حاإله وان ينظر �سيخهم 
اإىل  يظهرونه  الذي  اخلرب  ويف  اجلرايات  يف  وي�ساوي  منهم  كل  حال  يف 
ال�سوق موافقة مرعية �سدرت بينهم بالطريق املر�سي ما عدا خم�ص طواحني 
وبنى طاحونة اخلانقاه ال�سالحية وطاحونة املدر�سة ال�سالحية وطاحونة 
ق�سيدة الربده مديح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وطاحونة )...( وطاحونة فخر 
العيان علي اغا حم�ص با�سي بالقد�ص ال�صيف فانه لي�ص عليهم جريات ول 
نكالبف ول غري ذلك وثبت ترا�سيهم وتوافقهم على ذلك لدى مولنا احلاكم 
رْيَراً يف ع�صين  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه دامت نعم الباري عليه ُثُبْوتًا �َصْ ال�صَّ

ربيع الثاين الوارد بالتهاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه.
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الكتاب  حممٌد  تزوج  ف�سُله  داَم  حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  و�سيِدنا  مولنا  لدى 
َر )اأحمد ح�سني بن )...( حلبي  وامُلَحرَّرين �سالح ابن عمدة الخيار املقر َقرَّ
فخِر  بنِت  فاطمة  ال�ست  امل�ستوراِت  وتاِج  املخدراِت  فخِر  ابنِة  مبخطوبِته 
ِعّية  ال�ساداِت املَكْرمنِي ال�سِيِد ا�سحق الوق البكر البالغة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
واأ�سدقها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته �ستماية غر�ص ا�سدية احلال لها يف ذلك ثلثماية 
غر�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه والباقي بعد احلال 
ًا  ِعيَّ ثلثماية غر�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ
زوجها منه بذلك على ذلك كذلك يف فخر املدر�سني الكرام مولنا يو�سف بن 
قدوة العلماء ال�سيخ حممد )...( ن�سبه املبارك بالقيام بالوكالة عنها الثابت 
وكالته عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص موؤجل ال�سداق املزبور ب�سهادة 
العارفني  اأحمد  بن  العنتابي وخليل  ا�سمعيل  احلاّج  بن  واحد من حممد  كل 
بها بتعريف عميها ال�سيد حممد وال�سيد يو�سف ولدي املرحوم اأحمد الرفاعي 
ًا مقبول �صعا من الزوج املزبور واأَْلٍف�سل  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
املرقوم بالوكاإله عنه الثابت وكالته عنه يف ذلك ويف )...( الآتي ذكره )...( . 
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اأعلِم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء العظاِم اف�سِل الف�سالِء الفخاِم �سدِر املوايل العظاِم حالَِّل م�سكالِت 
الآمل منه منة واإح�سانه  اهلِل تعاىل عفُوه وغفراُنه  الراجي من في�ِص  الناِم 
الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب ملوله الكرمي يف ال�ص والنجوى 
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعّي املوىل املوىل م�سطفى اأَفْندي بن يحيى امُلَوقَّ احلاكم ال�صَّ
باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ح�ص الن�صاين املدعو حنا ولد بدر�ص 
ِعّي عن قبل الراهب املدعو حنانيا املتكلم على اوقاف الن�سارى  الوكيل ال�صَّ
الكاين بطور �سينا)1( املعروف بدير اجلبل  ال�صيف  القاطنني بالدير  الروم 
ابرميا  من  واحد  كل  ب�سهادة  فيه  بيانه  ياأتي  فيما  عنه  وكالتهما  الثابت 
ًا وابرز  ِعيَّ الن�صاين ولد مو�سى ال�سامي ونافلبا ولد حنا الن�صاين ُثُبْوتًا �َصْ
من يده امرا �صيفا �سلطانيا موؤرخا يف اواخر �سهر جمادي الوىل �سنة اإحدى 
�سينا  طور  بدير  الرهبان  ان  ال�صيف  م�سمونه  خال�سة  من  واأَْلٍف  وثمانني 
اأن املوقوف عليهم املنزل الكائن بالقد�ص  اإىل العتبة العلية  عر�سوا حاإلهم 
ال�صيف وان خمائيل ولد اليا�ص الذمي يعار�سهم فقبول يف ذلك وان قا�سي 
املرقوم  الوكيل  حنا  ادعى  ِعّي  ال�صَّ بالوجه  ذلك  يف  ينظر  ال�صيف  القد�ص 
على خمائيل ولدا اليا�ص املعروف بابي عبا�ص الطوايف احلا�ص باملجل�ص 
ِعّي وقال يف دعواه عليه انه و�سع يده الن بغري وجه �صعي على جميع  ال�صَّ
َحلَّة الن�سارى بالقد�ص ال�صيف امُل�ْسَتِملة على م�ساكن وحقوق  الدار الكائنة مِبَ
�صعية املحدودة قبلًة بدار �سقر الن�صاين و�صقًا بدرب غري النَّافذ وتاُمه 
داُر �سقر املزبور و�سماًل بالدرب ال�سالك وفيه بابا الدار املزبورة ،وغربا بدار 
خليل ال�سمان املوقوفة الدار املذكورة على رهبان الن�سارى القاطنني بدير 
ة الآتي بيانها فيه وان  طور �سينا املذكور الثابت وقفها عليهم مبوجب احِلجَّ
وقفا  لكونها  املذكورين  الرهبان  على  املتكلم  ت�صف  يف  املرقومة  الدار 
اأْدَناه وطالبه بق�ص يده عن  عليهم مدة ع�صين �سنة �ستا بقة على تاريخه 
الدار املوقوفة وت�سليمها للمدعي جلهة الوقف املزور ف�سئل ميخائيل املدعي 

عليه عن ذلك فاأجاَب بان ن�سف الدار املزبورة جار يف ملكه مبوجب حجة

وادى  عليه  يطلق  ما  أو  منطقة جبل موسى  كانت  البيزنطى حيث  العهد  الى  بناءه  تاريخ  سيناء،يرجع  دير طور   )1(
ببناء  أمراً  قسطنطين  األمبراطور  أم  هيالنة  اإلمبراطورة  فقد أصدرت  البيزنطية،  لإلمبراطورية  هدفاً  الملتهبة  العليقة 
كنيسة صغيرة وبرج فى جبل موسى، فى القرن الرابع الميالدى وتحمل اسم كنيسة العليقة الملتهبة، ثم أتى اإلمبراطور 
"جستنيان" فى القرن السادس الميالدى، وتحديدا فى نفس المنطقة ليقوم ببناء دير تخليدا لذكرى زوجته "ثيودورا" ويطلق 
على هذا الدير اسم "دير طور سيناء" ثم أمر اإلمبراطور بضم كنيسة العليقة إلى الدير لتكون واحدة من كنائس الدير، 
ومع حلول القرن التاسع الميالدى تغير االسم القديم للدير، وأصبح اسمه "دير سانت كاترين" أى دير القديسة كاترين. 
المصدر: ديوان األهرام. بقلم: شادية الصواف، كاترين. قديسة اختفى جسدها 5 قرون وظهر على قمة جبل بسيناء ، 

www.ahramdigital.org.eg/Community.aspx?Serial=730686 2011/10/1، موقع الكتروني
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�صعية موؤرخة يف ثالث ع�ص حمرم �سنة �سبعني واأَْلٍف والن�سف الأخر لعي�سى 
الن�صاين بالإرث من زوجته بنت ال�سبان وانه الن و�سع يده عليها بعد ان 
كان رفع يده عنها املدعي الوكيل املرقوم املدة املزبورة ول يعلم انها وقف 
ِعّي  على الرهبان املزبورين فطلب من املدعي بيان ما ادعاه وبالوجه ال�صَّ
ل�سنة  رم�سان  �سهر  ع�صين  بحادي  موؤرخة  �صعية  حجة  يده  من  وابرز 
اأَفْندي القا�سي  اثنني و�سبعني واأَْلٍف �سادرة لدى �سدر املوايل عبد الرحيم 
ة بوجه املدعي عليه )امل�سفور( فوجد  بالقد�ص ال�صيف �سابقا فقريت احِلجَّ
ِعّية لدى عبد الرحيم اأَفْندي امل�سار اليه ان  يف م�سمونه انه ثبت بالبينة ال�صَّ
الدار املرقومة وقف على رهبان دير طور �سينا بعد الدعوى ال�سادرة من حنا 
املزبور وحكم حني هذاك عبد الرحيم اأَفْندي امل�سار اليه مبوجب ما ثبت لديه 
ورفع يد خمائيل وعي�سى املزبورين عن الدار و�سلمها للمدعى جلهة الوقف 
الدار منعا  التاريخ املزبور ومنع خمائيل وعي�سى من معار�سته ب�سبب  يف 
م�سمون  �سحة  على  املرقوم  عليه  املدعى  الوقف  خمائيل  ف�سدق  ًا  ِعيَّ �َصْ
امل�صوح  اليه  امل�سار  اأَفْندي  الرحيم  عبد  لدى  ال�سادرة  ِعّية  ال�صَّ ة  احِلجَّ
لدى  بذلك  ت�سديقه  ثبت  وملا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  بوجهه  كتبت  وانها  اأَْعاله 
ِعّي عرف خمائيل املدعى عليه امل�سفور حيث انه �سدق  مولنا احلاكم ال�صَّ
معار�ص  له  فلي�ص  بوجهة  كتبت  وانها  اأَْعاله  امل�صوحة  ة  احِلجَّ على �سحة 
يده عنها وت�سليمها  املزبورة وامره بق�ص  الدار  ب�سبب  مع املدعي املرقوم 
رْيَراً يف  ًا حَتْ ِعيَّ للمدعي جلهة الوقف ومنعه من معار�سته ب�سبب ذلك منعا �َصْ

ع�صين ربيع الثاين �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ ابو الفتح،  كاتبه.
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اوا�سط ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل ح�َص لدى مولنا و�سيِدنا  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العالمِة العمدة الفهامة فخر املدر�سني الكرام عمدة املحقيقني الفخام �ساللة 
اأَفْندي  م�سطفى  بِن  اأَفْندي  اأحمد  الق�ساِم  ِعِيّ  ال�صَّ احلاكِم  العظاِم  املواىل 
ُه الكرمي نظري اأعاليه دامت ف�سايله ومعاليه عبد النبي بن يحيى  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
اإلهدى الثابت وكالته عنها يف  ِعّي عن قبل اخته نور  ال�سوملي الوكيل ال�صَّ
ِعّي الق�سام بن ال�سيخ حممد بن ابي بكر  ذلك �صعا وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي يف زوجته نور اإلهدى املذكورة يف ولديه اأحمد  مات وانح�ص ارثه ال�صَّ
الكاينة  الدار  ال�سغري ويف بنتيه را�سية ومرمي مال من املخلف عن جميع 
ى املزبور كانت وجميع الدار  بزقاق ابي ا�سامة بالقد�ص ال�صيف �سكن امُلَتَوفَّ
الوكيل  وطلب  الوىل  الدار  من  بالقرب  املرقوم  ا�سامة  ابي  بزقاق  الكاينة 

ِعّي الق�سام امل�سار اليه ان يعرفه ما بخ�ص موكلته املرقوم من احلاكم ال�صَّ



453عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املرقومه من كل كم الدارين معرفة ان الذي يخ�ص موكلته املزبورة من كل 
رْيَراً يف اوا�سط ربيع الثاين ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ من الدارين ثالثة قراريط تعريف �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأَْعاله، كاتبه. 

 /185
ح�ص ارثح1

اواخر ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /9  /3

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا العالمِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ  العلماِء الأعالِم احلاكِم ال�صَّ العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت  ع َخطُّ الق�سام اأحمدي اأَفْندي ابن م�سطفى امُلَوقَّ
على   )...( الو�سي  النعاجي  �سليمان  بن  م�سطفى  اخلوجه  ومعاليه  ف�سائله 
والوكيل  تاريخه  على  �سابقا  ى  امُلَتَوفَّ حممد  ال�سيخ  املرحوم   )...( اأحمد 
ِعّي عن زوجته را�سية بنت ال�سيخ حممد املزبور وذكر ملولنا احلاكم  ال�صَّ
ِعّي الق�سام ان ال�سيخ حممد املزبور مات وانح�ص ارثه يف زوجته ويف  ال�صَّ
ويف ولدها اأحمد املزبور ويف بنتيه مرمي ورا�سية املزبورة وان من املخلف 
عنه جميع الدار القائمة البنا مبدينة القد�ص ال�صيف بزقاق ابي �سامة �سكن 
ى �سابقا وجميع الدار الكاينه بزقاق ابي �سامة املزبورة بالقرب من  امُلَتَوفَّ
ِعّي الق�سام ان يعرفه ما يخ�ص اأحمد املزبور  الوىل وطلب من احلاكم ال�صَّ
ورا�سيه املرقومة من ذلك فعرفه ان الذي يخ�ص اأحمد املرقوم يف كل من 
الدارين ع�صة قراريط ون�سف قرياط وان الذي يخ�ص را�سية املرقومة يف 
رْيَراً يف اواخر  ًا حَتْ ِعيَّ كل من الدارين خم�سة قراريط وربع قرياط تعريفا �َصْ

ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين، ال�سيح فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /185
ح�ص ارثح2

اواخر ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 
1671م  /9  /3

و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العلماِء الأعالِم احلاكِم  العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدة ِ
ه الكرمي باأعايل  ع َخطُّ ِعيِّ الق�سام اأحمد اأَفْندي بن م�سطفى اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
ِعّي عن  نظره دامت ف�سائله ومعاليه عبد احلق بن ح�سن الزاعه الوكيل ال�صَّ
ِعّي الق�سام اهذا  قبل زوجته مرمي بنت ال�سيخ حممد وذكر ملولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي يف زوؤجته نور اإلهدى  ال�سيخ حممد والد موكلته مات وانح�ص ارثه ال�صَّ
امُلَوّكله ولزم املجل�ص عن جميع  اأحمد ويف بنتني را�سية ومرمي  ويف ولده 
ى  امُلَتَوفَّ �سكن  �سامة  ابي  بزقاق  ال�صيف  القد�ص  البناءميدينة  القائمة  الدار 
ابي �سامة املذكوربالقرب  البناء بزقاق  القائمة  الدار  املذكور �سابقا جميع 
ما يخ�ص  يعرفه  ان  الق�سام  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  الوىل وطلب مولنا  الدار  من 
الذي يخ�ص ان  الدارين املذكورتني فعرقه  موكلته املذكورة من كل من 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ موكلته يف كل من الدارين خم�سة قراريط وربع قرياط تعريفا �َصْ
يف اواخر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 
علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /185
ح3

�صاء الَكْرم 
الكاين 
بار�ص 
ال�سمار 
ظاهر 
القد�ص 
ال�صيف

21 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /26

َر  وحترَّ وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  حجٌة  هذه 
الزهراِء مبحرو�سِة  النريِة  الطريقِة  الغراِء، وحمفِل  املطهرِة  ال�صيعِة  مبجل�ِص 
مولنا  يدي  بني  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�صيِف  القد�ِص 
قواعَدُه  ُمَقّرِر  والتف�سرِي،  الفقِه  دقائِق  حمرِر  ال�سهرِي،  العامِل  الكبرِي  الَعاِلِ 
ِعيِّ املوىل املويل  اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمني، احلاكِم ال�صَّ
ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأفندي،  ح�سن 
كل  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  ال�سعدي  �سحادة  بن  حممود  املدعو  الرجل 
واحد من �سالح وخليل البالغني العالقلني ولدي املرحوم مو�سى بن فركاح 
ومن والديهما احُلْرَمة �سقرة بنت حممد فركاح فباعوه ما هو لهم وجار يف 
من  ِعّي  ال�صَّ بالرث  اليهم  ومنتقل  ِعّية  ال�صَّ وحيازتهم  وت�صفهم  ملكهم 
والدهما مو�سى املزبور وزوج والدتهما املزبورة ويهم وا�سعة على ذلك دون 
ة  املعار�ص واملنازع لهم يف ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع وذلك جميع احُل�سَّ
ل كامل من جميع الَكْرم الكاين  اأ�سْ ال�سائعة َوَقْدُرها الربع �ستة قراريط من 
ووراث  �صوين  اولد  وراث  �صكة  ال�صيف  القد�ص  ظاهر  ال�سمار  بار�ص 
اولد ع�سيله بحق الباقي امُل�ْسَتِملة على اأَ�ْسَجار زيتون معلوم بينهم وحقوق 
وطرق وجدره ومنافع ومرافق وحدود اأربعة من القبله الطريق غري النَّافذ من 
ال�صق قطعة تعرف بقطعة قا�سم والن بيد يحيى زينده ومن ال�سمال َكْرم بيد 
اخلواجه حممد بزوز ومن الغرب الطريق ال�سلطان يف ثمن قدره ثمانية ع�ص 
غر�ساعددية ثمنا حال مقبو�سا بيد البايعني املزبورين باحل�صة واملعاينة 
ح�سني  ال�سيد  من  واحد  كل  املزبورة  �سقره  بالبائعه  وعرف  ًا  ِعيَّ �َصْ قب�سا 
ًا فما باعته  ِعيَّ ال�سلفيتي واحلاّج عالء الدين بن عبد الدامي بن نوح تعريفا �َصْ
�سقره املزبورة ثالثة اأْرَباع قرياط الآيل اليها من زوجها مو�سى املرقوم بحق 
الثمن قابلها من الثمن �سابع و�ستون قطعة م�صية ون�سف قطعة وما باعه 
�سالح وخليل املزبور خم�سة قراريط �سوية بينهما قابلهما من الثمن املرقوم 
ذلك  يف  طبق  وثني  عددية  غر�ص  اأْرَباع  وثالثة  املرقوم  غر�سا  ع�ص  خم�سة 
باإيجاب �صعي وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد الروؤَْية 
وحيثما  منهم  ترا�سي  عن  بالأبدان  والتعرف  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفه 
كان يف ذلك من درك وبيع ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا ت�سادقوا على 
ًا ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ ذلك كذلك وثبت ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ



455عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

رْيَراً يف اإحدى وع�صين �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /185
ح4

�صاء دار 
َحلَّة باب  مِبَ

حطة 

24 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /29

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأفندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ُه باأعايل نظريه. ا�سرتى احلاّج ابو بكر بن احلاّج علي من اولد  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ال�سيد  بن  عثمان  ال�سيد  ال�صاف  فخر  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  فاتوله 
املَكْرمني  ال�صاف  فخر  اخيه  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  احلنبلي  �سليمان 
البيع  وكالته عنه يف  الثابت  املزبور  �سليمان  ال�سيد  بن  الرحمن  عبد  ال�سيد 
الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �سيعني فيه ويف العرتاف ِبَقْب�سه ب�سهادة كل 
واحد من حممد بن اأحمد ابي زرعه واحلاّج نا�ص بن احلاّج اإبراهيم فاتوله 
ًا فباعه بالوكاإله املزبورة ما هو ملوكله وجار يف ملكه وذلك  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ
من  القبلي  بال�سف  باب حطة  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  الدار  جميع 
ويحدها  املزبور  الدكان  بداخل  الكائن  اخلرب  ال�سهريج  وجميع  �سةيقتها 
قبله الربكة الكائنة هناك املعروفة بربكة بني ا�صائيل)1( وبها طاقة مطله 
عليها و�صقا زاوبة ال�سمادية)2( و�سمال الطريق ال�سالكة ومنه بابها وغربا 
كله  ذلك  حقوق  بجميع  اللطفي  اللطف  ابي  ال�سيد  ال�سالم  �سيخ  ودار  دكان 
وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اليه وكل حق هو لذلك 
ِعّي النايف للجهاإله �صعا بثمن قدره  �صعا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
ثالثون غر�سا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية ثمنا حال مقبو�سا 
ِعّي فبموجب  بيد البايع امُلَوّكل املزبور باعرتاف وكيله بذلك العرتاف ال�صَّ
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه  ذلك بريت ِذمَّ
ذلك  يف  بينهما  البات  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِعّية  ال�صَّ الرباءة 
الروؤَْية  باإيجاب �صعي وقبول مري وت�سلم وت�سليم �سحيحني �صعيني بعد 
ِعّية والتعرف بالأبدان عن ترا�سي بينهما وحيثما  واملعرفه واملعاقدة ال�صَّ
كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا ت�سادقا على 
ِعّي امل�سار اليه اأَْعاله  ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف رابع ع�صين ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ

)1( بركة بني اسرائيل: تقع شمال سور الحرم بين باب األسباط وباب حطة قرب المدرسة الفنارية.   
)2( زاوية الصمادية: تقع في محلة حطة خط باب األسباط.  زاوية الصمادية.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اهلل  فتح  ال�سيح  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود:   
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  الديري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

ح�ص ارث 186 ح1
اوا�سط ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سِيدنا العالمِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
ِعيِّ  العمدِة الفهامِة فخر املدر�سني الكرام عمدِة العلماِء العالِم احلاكِم ال�صَّ
اأَْعاله ملا  ِه الكراِم اعال نظريه دام  ِع َخطُّ اأَفْندي بن حممد امُلَوقَّ اأحمد  املوىل 
البالغة  الدجاين  بنت احلاّج حممود  املدعوة فاطمة  احُلْرَمة  اأَقرَّت واعرتفت 
العاقلة الر�سيد بانها ارثت لخيها اخلواجة ا�سماعيل ان ت�سرتي لها من مالها 
املوروث لها من امها مبوجب دفرت املحا�سبه اأ�سبابا �سياأتي ثباتها فيه لجل 
ًا مقبول �صعا ح�ص  ِعيَّ جهادها مببلغ قدره اربعمائة غر�ص عددية اذنا �َصْ
يوم تاريخ اأْدَناه اخلواجة ا�سماعيل املذكور و�سلم لخته الأ�سباب املدعي )... 
.... ( باذنها لجل جهادها وهي اطل�ص احمر وغطا را�ص وخمدات مطرزات 
مباين وقمي�سان كوي�سه وقمي�ص رو�سا مطرز وكي�ص مزرك�ص ومراه وحلقان 
ون�سف  حرير  ورقات  وثالث   )...  ...( اثواب  جمدوله  ف�سه  وحيا�ص  ذهبا 
وقطان وجودىل ومقعد �صا�صا وخمدة حمرا مزرك�سة وملني وزوج �سجاد 
�سغار وب�ساط اطل�ص وجه حلاف وورق حريرا ونعجه و�سربه وجوخ عباة 
وحمل  ون�سف  قطنا  اثواب  قي�سانيا  وزبادي  مطرزا  ولبا�ص  حريرا  و�ساية 
قطنا و�ستة اثواب قطنا لجل )...( و�ستة اثواب قطنا لجل املالحف )...( لوح 
وثالثة ب�سط ع�صة �سحون نحا�سا وط�ست نحا�سا و�ستة اثواب ون�سف وحمل 
و�سناديق  املالحف  لجل  قطنا  اثواب  و�ستة   )...( لجل  اثواب  و�ستة  قطنا 
بذلك  باعرتافها  بيدها  منه  ذلك  فت�سلمت  حمارم  وفوطة   )....  ...( وابر  حنا 
العرتاف واعرتفت فاطمة املذكورة بانه و�سلها من اخيها املذكورثالثني 
ع�صة  ومنها  �سالح  احلاّج  مالها  من  غر�سا  ع�صون  منها  عددية  غر�سا 
غر�سا  وثالثون  غر�ص  اربعماية  املذكور  املبلغ  جملة  فتكون  بيدها  غرو�ص 
عدديه الوارد واعرتافا �سحيحني �صعيني م�سدقني �صعا وذلك بعد ان عرف 
بفاطمة املذكورة كل واحد من �ساحلا بن اأحمد النابل�سي وابن عمها احلاّج 
لذلك وثبت  ًا ت�سادقا على ذلك  ِعيَّ �َصْ امرهما  الدقاق  الدين  م�سلح بن فتح 
رْيَراً  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ اليه  ِعّي امل�سار  م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

يف اوا�سط ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابي الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه.
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دفرٌت مبارٌك ان �ساء اهلُل تعاىل يت�سمُن بياَن الأ�سباِب التي ت�سلمهم فاطمة بنت 
احلاّج حممود الدجاين الَعاِل العاقل الر�سيد من اخيها اخلواجة ا�سمعيل )...( 
له منها )...( الأ�سباب التي �سياتي بيانها ومن مالها التي حتت يده املوروث 
مولناو�سيدنا  لدى  ذلك  ا�سدر   )...  ...( الأ�سباب  ثمن  وذكر  ابيها  من  لها 
احلاكم  العالم  العلماء  عمدة  الكرام  املد�سني  فخر  الفهامة  العمدة  العالمة 

ه عليه دام اأَْعاله ع َخطُّ ِعّي املوىل امُلَوقَّ ال�صَّ
كومه  قمي�سني   ،52 رملي  12، حمرمتني عطر  را�ص  9، غطاء  احمر  اطل�ص 
 5  /2 17، زوج حلق  21، مراه  32. لب�ص مزرك�ص د  وقمي�ص رومي مطرز 
مزرك�سة  خمدة   ،6 حرير   ....  ،26  3 عدد  عبايات  اثواب   23 ف�سه  حيا�سه 
 ،50  )...( 1، قطان  32 حرير  20، ن�سف ورقة حرير وردي  ، ب�سط   8 حمرا 
جودلة �صا�ص ومقعد �صا�ص 30، )...( زوج خماد �سغار 1، قنباز اطل�ص 
2، ورد حرير 60، وجه حلاف ميني 3، ملحف 15،قما�ص )...( )...( قرموين 4 
ملم ،كهنة عباة 1، �سايا واأجرة مطرزات 7 ، لبا�ص مفرد 1 ، زبادي ق�ساين 
2 ،5 �سحن ق�ساين 3 ،�سوار ذهب 60،لب�ص ذهب 9 رقا�ص ذهب 14 �سلك 
17 ، لبا�ص طوين 28 ، فناجني 66 ، خ�سب وانواع 20،9 رومي عدد 3 36 
�سحن �سنجق نحا�ص عدد 10 بثمن 22، ط�ست نحا�ص 2 ، لب�ص فاطمة ك�سوة 
ولوازم 152، اثواب قطن م�سنوعات عدد 6 52 ،حمل قطن 12،بيد فاطمة 
املزبورة 6، اثواب قطاين عدد 6 عللى 6 اثواب مالحف )...( �سناديق خ�سب 3 
)...( 2 فوط و�ست حمارم 66، لب�سة فاطمة اجرت خياطة 20بيدها ال�سادر 

 .430 30،جميعه  30جميع ما بيدها لها 
اأَقرَّت واعرتفت فاطمة املذكورة وعرف بها كل واحد من خاإلها احلاّج �سالح 
بن اأحمد النابل�سي واحلاّج م�سلح بن فتح اهلل عبد احلق العارفان بها تعريفا 
اخيهاىاحلاّج  من  اأَْعاله  املذكورة  الأ�سباب  ت�سلمت  بانعا  ًا  ِعيَّ �َصْ �صعي 
ًا م�سدقا �صعا حتربر يف خام�ص ربيع الثاين  ِعيَّ ا�سماعيا املزبور ت�سليما �َصْ
ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. حرر مبعرفة العبد الفقرياإىل اهلل �سبحانه اأحمدبن 

حممد املوىل حالق بالقد�ص ال�صيف عفى عنهما.

 /186
زواجح3

22 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /27

اأَفْندي داَم ف�سُلُه الزوُج فخُر الف�سالِء الكراِم زبدُة النبالِء  لدى مولنا اأحمَد 
الفخام ال�سيُخ اأحمد بن فخِر العلماِء املدر�سني �سيُخ الوقِت والطريقة ال�سيُخ 
نظري ال�سالم املت�سُل ن�سبه بقطِب القطاِب ال�سيُخ ابو العوف املقري نفعنا 
العلماِء  اإح�ساِن بنِت املرحوِم عمدِة  ال�سِت  اهلُل به مبخطوبِته فخِر املخدراِت 
العامني �سيِخ ال�سالِم ال�سيِخ حبيِب اللطفي املراأِة الكامِل اخلاليِة عن املوانع 
نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن  وعوِنه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته ماية غر�ص ف�سة عددية احلال لها



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 458
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من ذلك خم�سون غر�سا ف�سة عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي 
ِعّي والباقي بعد احلال وقدره خم�سون غر�سا عددية  ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
ها منه  ًا زوجَّ ِعيَّ موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ
بذلك على ذلك كذلك بن اأخيها فخر الف�سالء ال�سيخ زين العرب ابن املرحوم 
وكالته  الثابت  ِعّية  ال�صَّ بالوكالة  اللطفي  القادر  عبد  ال�سيخ  العلماء  قدوة 
عنها يف ذلك. ويف العرتاف ِبَقْب�ص مقدَّم ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد 
عالء  ال�سيخ  املرحوم  بن  ال�صيف  العابدين  زين  ال�سيخ  الكاملني  فخر  من 
الدين الع�سلي وال�سيخ العالمة الفا�سل ال�سيخ حممود ال�ساملي العارفني بها 
الف�سالء  ابنة املرحوم فخر  ال�سيخ حبيب  الف�سالء  ابن اخيها فخر  بتعريف 
والده  املزبور  للزوج  مقبول  زواجا  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اللطفي  اهلل  نور  ال�سيخ 
العلماء واخلطباء  الثابت ب�سهادة كل واحد من فخر  املزبور بالوكالة عنه، 
ال�سيخ  وامل�سلمني  ال�سالم  �سيخ  املرحوم  ابن  اأَفْندي  يو�سف  ال�سيخ  العظام 
رْيَراً يف اليوم  ًا حَتْ ِعيَّ و�سفي الدين اأَفْندي وال�سيخ فخر الدين اللطفي ُثُبْوتًا �َصْ

الثاين والع�صين من �سهر ربيع الثاين من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ فتح اهلل، 
ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  احلرم  �سيخ  �سالح،  ال�سيخ 

مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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وامُلَحرَّرين  الكتَّاِب  فخُر  تزوَج  ف�سُله  داَم  اأَفْندي  اأحمد  املدر�سني  فخِر  لدى 
بُن املرحوِم �ساهني حلبي  ابُن حلبي  بُن فخِر الخياِر املوقِر  �سالُح حلبي 
ال�ساداِت  فخِر  بنِت  فاطمَة  ال�سيدِة  املوقرات  زيِن  املخدراِت  فخِر  مبخطوبِته 
البكر  الوفائي  احل�سيني  ا�سحق  ال�سيِد  املعظمني  الئمِة  عمدِة  واملَكْرمني 
وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغة 
وح�ْسِن توفيِقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جمُلته �ستماية 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�ص  ثلثماية  ذلك  من  لها  احلال  اأ�سدية  غر�ص 
وكيلها الآتي ذكره فيه والباقي بعد احلال ثلثماية غر�ص موؤجلة لها عليها 
كذلك  بذلك  منه  جها  زوَّ ًا.  ِعيَّ �َصْ تاأجيال  باين  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل 
ال�سيخ حممد  العلماء  ابن املرحوم فخر  ال�سيخ يو�سف  فخر املدر�سني موله 
ِبَقْب�ص  العرتاف  ذلك ويف  وكالته عنها يف  الثابت  بالوكالة عنها  الع�سلي 
معجل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من عبد الرحمن ابن احلاّج ا�سماعيل 
ال�سيد حممد وال�سيد  ْيها  العارفني بها بتعريف عمَّ اأحمد  العنتاين وخليل بن 
ًا  ِعيَّ يو�سف ولدي املرحوم فخر ال�سادات الكرام ال�سيد اأحمد الوفائي ُثُبْوتًا �َصْ
بالوكالة  املرقوم  والده  من  املزبور  للزوج  مقبول  �صعي  �سحيحا  زواجا 
ِعّية عنه الثابت وكالته عنه يف ذلك ويف التعليق الآتي ذكره فيه �سهادة  ال�صَّ

كل واحد من فخرى التجار اخلواجه عبد القادر ابن احلاّج حممد العكاري
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قبول  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  الرومي  حممد  احلاّج  املرحوم  ابن  �سالح  واخلواجه 
زوجته  طالق  املرقوم  موكله  عن  بالوكالة  املزبور  الوكيل  وعلق  ًا  ِعيَّ �َصْ
املزبورة على �سفة نبي اأنه اإن تزوج عليها او ت�صى تكن زوجته املزبورة 
ًا وقدمي  ِعيَّ تكن زوجته طالقة طلقة واحدة بائنة تلك بها نف�سها تعليقا �َصْ
و�سف  ما  اعتبار  بعد  امّلْرِعّية  املقرة  والواجبات  الرعية  وترابط  النكاح 

رْيَراً يف عا�ص ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ اعتباره �َصْ
ال�سفدي،  ال�سيخ حممد  الر�سى،  ال�سيخ يو�سف  ال�سيخ زكريا، مولنا  �سهود:   
اإبراهيم الدجاين،  ال�سيخ لطفي الدجاين، ال�سيخ عبد الرحمن الدجاين، ال�سْيخ 
من  وغريهم  الواعظ،  يحيى  ال�سيخ  ال�سلت،  قا�سي  ابن  حافظ  ال�سيخ 

احلا�صين، كاتبه. 
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اأعلِم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الِء الِفخاِم �سدِر املواىل العظاِم الراجي من في�ِص  العلماِء العظاِم اأف�سِل الُف�سَ
اهلِل عفَوُه وغفراَنه الآيل منه منة واح�سانا، الكارُع من حيا�ص الدين والتقوى 
م�سطفى  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكُم  والنجوى  ال�صِّ  يف  الكرمي  ملوله  املراقُب 
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه،  ع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي بن يحيى 
اإرثه  وانح�ص  العنبو�سي  الدين  �سم�ص  بن  اأَفْندي  حممد  املرحوُم  مات  ملا 
واأ�سماء  و�ساحلة  واآمنة  واإبراهيم  حممد  وهم  ال�سغار  اولده  يف  ِعّي  ال�صَّ
ًا و�سبط جميع خملفاته احلاّج اأحمد ابن �سيخ ال�سوق  ِعيَّ ورابعة انح�سارا �َصْ
الو�سي املختار على القا�صين املذكورين من نقود و�سابون وكتب واأ�سباب 
املوؤرخ يف خام�ص ع�ص  الق�سام  وعقارات ونحا�ص وغري ذلك مبوجب دفرت 
�سهر ذي القعده ال�صيفة ل�سنة اإحدى و�سبعني واأَْلٍف مبعرفة ال�سيخ حممد بن 
ما  جميع  و�سار  املزبورين،  اليتام  على  ِعّي  ال�صَّ الناظر  العنبو�سي  يحيى 
ح�ص اليتام املزبورين من مرتوكات والدهم املرقوم مبوجب الدفرت املزبور 
املزبورة  ا�سماء  ماتت  ذلك  بعد  ثم  املرقوم.  الو�سي  اأحمد  احلاّج  قب�ص  يف 
ِعّي يف اأخويها ال�سقيقني اإبراهيم ورابعة واأخيها عو�ص  وانح�ص اإرثها ال�صَّ
ًا. ثم بعد ذلك بلغن اآمنه و�ساحلة ورابعة املزبورات وقب�سن  ِعيَّ انح�سارا �َصْ
من احلاّج اأحمد الو�سي امل�سفور ما خ�س�ص من النقود والديون التي بالذمم 
ِعّية املوؤرخة يف ثاين ع�ص �سهر جمادي  ًا مبوجب احلجج ال�صَّ ِعيَّ قب�سا �َصْ
اأوا�سط  الدفرت املوؤرخ يف  واأَْلٍف بعد املحا�سبة مبوجب  ل�سنة ثمانني  الثانية 
قدوة  لدى  الدفرت  اأو  ة  احِلجَّ ال�سادرة  املذكورة  ال�سنة  يف  الوىل  جمادي 
�سابقا  ال�صيف  القد�ص  مبدينة  العزيز  احلاكم  خليفة  اأَفْندي  حممد  النجاب 
مبقت�سى ذلك �سار جميع املبلغ الآتي ذكره فيه ملحمد واإبراهيم املزبورين 
ِعّي يف زوجها يحيى  خا�سا بهما ثم بعد ذلك ماتت اآمنة وانح�ص اإرثها ال�صَّ

لأمها واأخيها  اهلل  عبد  بنت  غزال  اأمها  ويف  العنبو�سي  حممد  ال�سيخ  بن 
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املرقومة  �ساحلة  ماتت  ثم  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  اأَْعاله  املزبورين  واإخواتها 
بلقي�ص  اأمها  ِعّي يف زوجها حممد بن عبد اجلليل ويف  ال�صَّ اإرثها  وانح�ص 
ًا ثم مات حممد املرقوم وانح�ص ارثه  ِعيَّ بنت عبداهلل ويف بنتيها اإح�سارا �َصْ
ًا  ِعيَّ ِعّي يف اأمه بلقي�ص املذكورة ويف اأخويه اإبراهيم ورابعة انح�سارا �َصْ ال�صَّ
اإبراهيم  ولديها  ويف  م�سطفى  زوجها  يف  اإرثها  وانح�ص  عو�ص  ماتت  ثم 
رابعة  �سقيقته  ِعّي يف  ال�صَّ ارثه  املرقوم وانح�ص  اإبراهيم  ثم مات  ورابعة. 
انح�سارا  العنبو�سي  يحيى  بن  حممد  ال�سيخ  عم  ابن  ع�سبته  ويف  املرقوم 
ًا ح�ص يوم تاريخه كل واحد من ال�سيخ حممد املزبور ال�سيل كمال  ِعيَّ �َصْ
املزبورة  وبلقي�ص  رابعة  قبل  عن  ِعّي  ال�صَّ الوكيل  املحت�سب  الدين  �سرب  ابن 
على  التاريخ  �سايقتني  �صعيتني  حجتني  مبوجب  عنهما  وكالته  الثابت 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  املرقوم  الو�سي  اأحمد  احلاّج  واح�ص  تاريخه 
املزبورين من  لالأيتام  اأَْعاله وحا�سباه على ما كان يف قب�سه  اإليه  امل�سار 
خملفات والدهم مبوجب دفرت الق�سام املحكي تاريخه اأَْعاله، وعلى ما قب�سه 
ولوازمهم  اليتام  املال وما �صفه يف م�سالح  اأرباح  املرقوم من  الو�سي 
املوايل  ال�سادات  لدى  ال�سادرة  تاريخها  ال�سابقة  املحا�سبات  دفرت  مبوجب 
العظام والنجاب الفخام فظهر وحترر بعد كل ح�ساب حتت يد الو�سي املرقوم 
غر�ص  الف  ثالثة  قدُره  مبلٌغ  امتعة  وثمن  عقارات  واأجرة  وديون  نقود  من 
اأربعة  واربعمائة و�سبعة وخم�سون غر�سا ف�سة عددية وفنجان ف�سة قيمته 
وثوب  م�صية  قطعة  �ستون  قيمتها  بي�سا  )خارة(  ون�سف  عددية  غرو�ص 
واأربعون  خم�ص  قيمته  اخ�ص  و�سال  غرو�ص  خم�سة  قيمته  اأ�سفر  عبايات 
قطعة زوج حلاف مينيا قيمته �ستون قطعة م�صية و�سندوق حديد وخيمة 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  امر  ذلك  حترر  وملا  ِعّي.  ال�صَّ التحرر  خ�سي  وكر�سي  كهنة 
احلاّج اأحمد الو�سي املرقوم بدفع ذلك �سيخ حممد ال�سيل عن نف�سه واحلاّج 
حممد  لل�سيخ  املرقوم  الو�سي  اأحمد  احلاّج  فدفع  املرقوم  الوكيل  كمال 
واحلاّج كمال املزبوران جميع ما حترر حتت يده فقب�سا ذلك منه بيدهما 
ًا ثم دفع لهما جميع ما كان حتت يده من  ِعيَّ باحل�صة واملعاينة قب�سا �َصْ
التم�سكات بالديون والعقارات فقب�سا ذلك منه بيدهما باحل�صة واملعاينة 
ًا واأ�ْسَهد عليهما انه ل يبق لهما ا�سالة ووكالة قبل احلاّج اأحمد  ِعيَّ قب�سا �َصْ
والذمم  ق�سمة  املرقومني مبوجب دفرت  لالأيتام  املرقوم مما كان يف قب�سه 
ومبوجب دفرت املحا�سبات حق مطلق و�سدقهما احلاّج اأحمد املزبور ت�سديقا 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا و�سيدنا  ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف خام�ص �سهر ربيع الثاين  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ احلاكم ال�صَّ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد الرتجمان، كاتبه. 
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ِق  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا العالمِة امُلَدقِّ ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
حالَِّل  الفخاِم  امُلَحقِّقني  عمدِة  الكراِم  املدر�سني  مفخِر  امُلَحقِِّق  الفهامِة 
اأَفْندي  م�سطفى  ابن  اأَفْندي  اأحمد  الق�سام  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  النام  م�سكالت 
ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�ساِئُله ثبت ب�سهادة كل واحد من  ع َخطُّ امُلَوقَّ
اخلواجة م�سطفى بن �سليمان النعاجي واخيه اأحمد بن نور اإلهدى بنت يحيى 
لْت الرجَل املدعو عبد النبي بن يحيى ال�سوملي املزبور يف قب�ص  ال�سوملي، وكَّ
ى �سابقا على تاريخه  ما يخ�سها من مرتوكات زوجها ال�سيخ حممد امُلَتَوفَّ
ويف كل ما يتوقف عليه القب�ص والي�سال واملحا�س�سة واجلدال واملرافعة 
لدى ال�سادات احلكام اويل الف�سال وكالة �سحيحة �صعية مقبولة من عبد 
مع  عارفان  املذكورة  بامُلَوّكلة  وال�ساهدان  ِعّي  ال�صَّ القبول  املذكور  النبي 
ًا  ِعيَّ ًا ُثُبْوتًا �َصْ ِعيَّ تعريف جارها فخر اأْقرانه احلاّج جنم بلوكبا�سي تعريفا �َصْ
ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت 

رْيَراً يف اوا�سط ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ علي  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 

الدقاق، ال�سيخ علي الديري، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا العالمِة  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدِة امُلَحقِّقني الفخاِم حالَِّل م�سكالِت 
ِعيِّ الق�ساِم اأحمد اأَفْندي بِن م�سطفى  الأناِم، �ساللِة املوايل العظاِم احلاكِم ال�صَّ
ثبت  دامت ف�سائله ومعاليه. ملا  باأعايل نظريه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْندي 
العجمية  حجازي  بن  و�سليمان  ال�سلتي  حممد  ال�سيد  من  واحد  كل  ب�سهادة 
بان ح�سن بن يو�سف بن عبد الرزاق البالغ العاقل بلغ �سن الر�سد وان �سالح 
ًا ح�ص  ِعيَّ لدينه ودنياه بوجه ف�سيلة ال�سيخ حممد بن عبد الرزاق ُثُبْوتًا �َصْ
ح�سن املذكور وقب�ص من و�سيه ال�سيخ حممد املزبور ما كان له حتت يده 
مبوجب دفرت املحا�سبه ال�سابق على تاريخه وقدر ذلك �ستة وخم�سون غر�سا 
واأربعة وع�صون قطعة م�صية على ما يف�سل فيه فما هو مبوجب  عددية 
دفرت املحا�سبة �ستة واربعون غر�سا وما هو من املبلغ الذي اعرتف به ال�سيخ 
يو�سف  املخلف عن  الوارد من م�ص  القما�ص  ثمن  الزايد عن  املزبور  حممد 
واأربعة وع�صون قطعة م�صية باعرتافه  املزبور ع�صة غرو�ص  والد ح�سن 
ًا واأ�ْسَهدعليه ح�سن املزبور بانه ل يبقى  ِعيَّ ِعّي قب�سا �َصْ بذلك العرتاف ال�صَّ
والده  مرتوكات  ب�سبب  �سابقا  ويه  حممد  ال�سيخ  قبل  ي�ستوجب  ول  ي�ستحق 
مبوجب الدفاتر ال�سابقة حقا مطلقا ملا م�سى من الزمان واىل يوم تاريخه 
ًا وثبت  ِعيَّ ًا م�سدقا من ال�سيخ حممد املذكور ت�سديقا �َصْ ِعيَّ اأْدَناه ا�سهادا �َصْ
ًا ِعيَّ ِعّي الق�سام امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
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رْيَراً يف اوا�سط ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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و�سيِدنا  مولنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
العالمِة العمدِة الفهامِة فخِر املدر�سني الكراِم عمدِة امُلَحقِّقني الفخاِم حالَِّل 
اأَفْندي  اأحمد  الق�ساِم  ِعيِّ  م�سكالِت الأناِم، �ساللِة املوايل العظاِم احلاكِم ال�صَّ
ه الكرمي باأعايل نظره دامت ف�سائله ومعاليه  ع َخطُّ بن م�سطفى اأَفْندي امُلَوقَّ
بها  وعرف  �صعا  يعترب  بحال  وهي  حممد  ال�سيخ  بنت  مرمي  عليها  اأ�ْسَهدُت 
فخر اأْقرانه احلاّج جنم بلوكبا�سي واحلاّج حمب اهلل بن رجب اخليمي تعريفا 
ًا بانها وكلت واأقامت مقام نف�سها يف قب�ص ما يخ�سها من مرتوكات  ِعيَّ �َصْ
ى �سابقا على تاريخه زوجها عبد احلق بن  والدها ال�سيخ حممد املذكور امُلَتَوفَّ
ح�سن الناعم وقي كلما يتوقف عليه القب�ص والي�سال واملخا�سم واجلدال 
واملرافعة لدى ال�سادة احلكام اأوىل الأف�سال وكالة �سحيحة �صعية مقبولة 
ِعّي وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا  من عبد احلق املزبور لنف�سه املقبول ال�صَّ
الول  اوا�سط ربيع  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  امل�سار  الق�سام  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأفندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
النام  فخر  ا�سرتى  ومعاليه.  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
والعيان عبد اهلل ب�سه بن املرحوم ال�سيخ م�سطفى مباله لنف�سه دون غريه من 
ِعّي على اختيه لأبيه  ال�سيد عو�ص بن ال�سيد اأحمد بن ابي اجلود الو�سي ال�صَّ
�سم�ص وزين ال�صيف القا�صين عن درجة البلوغ فباعه ما هو للقا�صين 
وك�سوتهما  نفقتهما  واجب  يف  ملكيهما  يف  وجار  بينهما  �سوية  املزبورين 
الآتي  ح�ستهما  ببيع  لو�سيهما  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  وباذن 
ة ال�سائعة وفدرها ثالث قراريط  ِعّي وذلك جميع احُل�سَّ بيانها فيه الذن ال�صَّ
ل كامل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص  ون�سف قرياط وثمن قرياط اأ�سْ
َحلَّة باب العمود ويدها قبلة دار اولد الدهمي و�صقا الدرب ال�صيف مِبَ
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الدهمي  اولد  دار  وغربا  الباب  وفيه  ال�سالكة  الدرب  كذلك  و�سمال  ال�سالك 
بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرفقه ومنافعه وما عرف به ون�سب 
النايف  ِعّي  ال�صَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �صعا  لذلك  هو  حق  وبكل  اليه 
بيدا  للجهالة �صقا ثمن قدره ثالثة ع�ص غر�سا عددية ثمنا حال مقبو�سا 
ة  ِذمَّ بذلك  ةبريت  ِعّي  ال�صَّ والقب�ص  والنعاينة  باحل�صة  املرقوم  البايع 
ِعّية  امل�سرتي املرقوم من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء من الرباءة ال�صَّ
من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�سي  عن  بالأبدان  والتعرف  ِعّية  ال�صَّ
الرجل املدعو علي بن  درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا وح�ص 
املزبورة  ة  احُل�سَّ على  نادى  انه  واخرب  ال�صيف.  بالقد�ص  الدلل   )...( حممد 
ة  يف حمل الرهانات ومواطن الزيارات مدة خم�سة اأيام )... يوجد...( يف احُل�سَّ
املزبورة بالثمن املرقوم �سوى امل�سرتي املرقوم اخبارا مرعيا ت�سادقوا على 
ِعّي امل�سار اليه دامت  ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ع�صين ربيع الثاين الوارد بالتهاين  ًا حَتْ ِعيَّ نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ فتح  ال�سافعي،  الدين  ال�سيخ نور  الديري،  ال�سيخ زكريا   �سهود احلال: 
اهلل الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي الديري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، 

حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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كتاب 
وظيفة 

فراد

26 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /31

ال�سالِم ذخُر ولِة  قدوُة  ُق  امُلَحقِّ الفا�سُل  ُق  امُلَدقِّ الَعاِلُ  و�سيُدنا  َر مولنا  َقرَّ
ُه الكرمُي اأعال نظريه دام  ُع َخطُّ ِعيُّ املوىل اأحمُد اأَفْندي امُلَوقَّ الناِم احلاكُم ال�صَّ
ِعيِّ وناقُل اخلطاِب امّلْرِعيِّ فخُر الفا�سلني  ُله واأَْعاله حامُل الكتاِب ال�صَّ ف�سْ
ال�سالِم بن املرحوم ذروة الئمة املعتز بن  ال�سيِخ عبِد  عمدُة ائمِة امل�سلمني 
يف  لها   )....( �سلطاين  وبيده  اجرا   )...( وظيفة  ربعه  يف  مو�سى  اأحمد  ال�سيخ 
كل يوم بامل�سجد الق�سى ال�صيف بعد �سالة الظهر ويف ربع وظيفة )...( بها 
ارغفه يف كل  لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين ويف خم�سة  مما 
�سقيقه  عن  عو�سا  ال�صيف  بالقد�ص  الكائنة  العامرة  العمارة  خرب  من  يوم 
َره اي�سا يف  ال�سيخ فخر ال�سالم بحكم بحكم وفاته وانحالل ذلك عن عنه وَقرَّ
وظيفة قراءة اجلزء ال�صيف باملدر�سة احلنفية)1( الكائنة بالقد�ص ال�صيف 
مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين عو�سا عن املرحوم ال�سيخ 
لمولنا  واأَِذَن  عنه  ذلك  وانحالل  اهلل  رحمة  وفاتهاإىل  بحكم  الديري  حممد 
اليه دامت نعم املوىل عليه مببا�صة ربع وظيفة  ِعّي امل�سار  ال�صَّ احلاكم 

)1( المدرسة الحنفية: كانت تعرف سابقاً المعظمية، تنسب إلى واقفها الملك المعظم عيسى األيوبي في سنة)614هـ/1217م(
العلمي، أحمد. المدارس المملوكية في القدس، ص7.
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

العمارة  خبز  من  ارغفة  اخلم�سة  ويتناول  الدجميه  وظيفة  وربع  النفرنه 
العامره الكائنة باملحرو�سة املزبورة فيكل يوم اثنني ومببا�صة وظيفة فراه 
رْيَراً واأَِذَنا �سحيحني  احلر )م( باملدر�سة احلنفية وبال�ستدانه عند احلاّجة حَتْ
رْيَراً يف اليوم ال�ساد�ص والع�صين من ربيع الثاين  ًا حَتْ ِعيَّ �صعيني مقبوله �َصْ

الوارد بالتهاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي الدقاق ال�سيخ علي النوري 

ال�سيخ ابو الفتح النوريال�سيخ مو�سى ال�سافعي كاتبه.
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تخمني 
مرتوكات

اواخر ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 3/ 

1671م  /9

يت�سمُن �سبُط وتخمنُي مرتوكاِت املرحومِة �سلتانَة ابنِة اإبراهيم بِن �سحيماِن 
ِعّي يف ولديها احلاّج عي�ص  َيِة بالقد�ِص ال�صيِف واملنح�ِص اإرثها ال�صَّ امُلَتَوفِّ
بن احلاّج عي�ص وذلك مبعرفة احلاّج عي�سى وعبد ال�سمد البالغني �سدر ذلك 
احلاكم  العظام  املوايل  �ساللة  الكرام  املدر�سني  افتخار  و�سيدنا  لدى مولنا 

ه عليه داكت نعم املوىل عليه ِعّي املوىل الق�سام الوا�سع َخطُّ ال�صَّ
حلاف ميني )دوير 2( .... فرا�ص مو�سى ازرق درير 3... خمده زرق لها لف عدد 
1 طاقية... عدد 1 عدد حلفة 20 قنبار... قمي�ص... عدد 1 �ص�سف... عدد 15 
الدار  3 يف جميع  طا  َوَقْدُرها  ة  احُل�سَّ . جمموع جميع   15 �سنجوق خ�سب 
ة َوَقْدُرها يف جميع  الكامنة مبلة الن�سارى مبوجب حجة.... 14، جميع احُل�سَّ
َحلَّة الن�سارى غرو�ص 10، جميع غرو�ص 33، يظهر من ذلك  الدار الكائنة مِبَ

ر�سم ق�سمة 30 خرج ق�سمة 10 نفقة 2/ 40
جممل بح�سب التخمني غرو�ص 31/ 30

ح�ص عي�ص ح�ص غرو�ص 15/ 25/ 2 عبد ال�سمد غرو�ص 15/ 25/ 2
حترير يف اواخر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

حرر هذا الدفرت على وجه العبد الفقري اإىل اهلل �سبحانه اأحمد م�سطفى الق�سام 
بالقد�ص ال�صيف عفى عنهما ممهر املعتاد.
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16 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /21

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأفندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ُه باأعايل نظريه. ا�سرتى احلاّج زكريا ابن املرحوم احلاّج زكريا  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
العالف بال�سالة عن نف�سه وبالوكالة عن قبل اخيه احلاّج حممد ابن احلاّج 
الذي  بالثمن  فيه  الآتي ذكره  ال�صاء  الثابت وكالته عنه يف  املزبور  زكريا 

بينهما من �سوية  املرقوم  ًا ومباله ومال موكله  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  فيه  �سيعني 



465عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من ال�ساب املدعو خليل بن احلاّج علي جمال الدين الدم�سقي احلا�ص معه 
بالبتياع  اليه  ومنتقل  ملكه  له وجار يف  ما هو  فباعه  ِعّي  ال�صَّ باملجل�ص 
ِعّي مبوجب حجة �صعية موؤرخة يف ع�صى جمادي الخرة ل�سنة اربع  ال�صَّ
و�سبعني واأَْلٍف ويده وا�سعة على ذلك دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك اإىل 
قراريط  َوَقْدُرها خم�سة  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ البيع وذلك جميع  حني �سدور هذا 
بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطا  وع�صين  اأربعة  ل  اأ�سْ من 
ما  ومرتفق معدين جلمع  بيتني  على  امُل�ْسَتِملة  العمود  باب  َحلَّة  مِبَ ال�صيف 
دار  قبل  الباقي ويحدها  اولد.... بحق  �سماويتني �صكة  و�ساحتني  ال�ستية 
وفيه  ال�سالك  الطريق  و�سمال  اليوبي  يحيى  دار  و�صقا  الق�سماين  ادهم 
الرهينة بجميع حقوق ذلك كل وطرقه وجدره  بابها وغربا دار �ستبت بنت 
ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اليه وبكل حق هو لذلك �صعا بثمن 
قا�س�ص  م�صية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  ثمن  غر�سا  ع�صون  قدره 
البايع املزبور امل�سرتي املرقوم بالثمن املرقوم من نظري ما بذمته للم�سرتي 
تاريخه  على  �سابق  �سجل  مبوجب  غر�سا  اربعون  وقدره  املرقوم  ولخيه 
غر�سا  ع�صون  املزبور  البايع  ة  بِذمَّ لهما  وتاخر  �صعية  مقا�س�سة  اأْدَناه 
احللول  حكم  على  الرتكماين  مو�سى  عن  والكفاإله  بال�ساإله  بذمته  باقيه 
ة البايع املزبور من الع�صين غر�سا املْزُبوَرةوبريت  ِعّي وبريت ِذمَّ البقا ال�صَّ
ة امل�سرتين املزبورين من جميع الثمن املرقوم ومن كل جزء منه الرباءة  ِذمَّ
كله  ذلك  يف  بينهما  البات  البيع  و�سدر  وال�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِعّية  ال�صَّ
الروؤَْية  بعد  وت�سلم �سحيحني �صعيني  و�سلم  مرعي  وقبول  باإيجاب �صعي 
منهما وحينما  ترا�سي  بالأبدان عن  والتفرق  ِعّية  ال�صَّ واملعاقدة  واملعرفة 
كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا ت�سادقا على 
ِعّي امل�سار اليه  ذلك كذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف �ساد�ص ع�ص ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ُثُبْوتًا �صعا حَتْ

اهلل  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود:   
الديري،  خليل  ا�سيخ  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الديري، 

حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.
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+191
تق�سيم ارث

غرة �سهر ربيع 
الثاين �سنة 

 /8  /6 1082هـ/ 
1671م

دفرت مبارك ان �ساءاهلل تعاىل هو ان ملا مات املرحوم حممد اأَفْندي بن �سم�ص 
واإبراهيم  حممد  وهم:  اأولده  يف  ِعّي  ال�صَّ ارثه  وانح�ص  العنبو�سي  الدين 
 )...( ًا و�سبطت خملفاته من نقود  ِعيَّ �َصْ انح�سارا  وا�سماء و�ساحلة ورابعة 
واأ�سباب وكتب مبوجب دفرت الق�سمة املوؤرخ يف خام�ص ع�ص ذي القعدة �سنة 
اإحدى و�سبعني واأَْلٍف مبعرفة الو�سي املختار على اليتام املزبورين احلاّج 
اأحمد بن �سيخ ال�سوق وال�سيخ حممد بن يحيى العنبو�سي الناظر على اليتام
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال للقا�صين مبوجب  الو�سي املزبور جميع ما  اليتام املزبورون وقب�ص 
والدتها عو�ص  ِعّي يف  ال�صَّ اإرثها  وانح�ص  ا�سما  املرقوم وثم ماتت  الدفرت 
بنت عبداهلل بحق ال�سد�ص ويف �سقيقها اإبراهيم ورابعة بحق الباقي ثم ماتتا 
ِعّي يف زوجها يحيى املريح حممد العنبو�سي بحق  اإرثها ال�صَّ منه واح�ص 
)...( لمها بحق  ال�سد�ص ويف  والدتها غزال بنت عبد اهلل بحق  الن�سف ويف 
الباقي  بحق  ورابعة  و�ساحلة  واإبراهيم  حممد  لبيها  اخواتها  ويف  ال�سد�ص 
والدتها  يف  الربع  بحق  حممد  زوجها  يف  اإرثها  وانح�ص  �ساحلة  ماتت  ثم 
بلقي�ص بحق ال�سد�ص ويف بنتها بحق الثلثني لها ثم مات حممد وانح�ص ارثيا 
اإبراهيم  لبيه  اخيه  ويف  ال�سد�ص  بحق  اهلل  عبد  بنت  بلقي�ص  والدته  ا�صعي 
ِعّي يف  اإبراهيم وانح�ص ارثه ال�صَّ واخته لبيه رابعة بحق الباقي ثم مات 
�سقيقته رابعة بحق الن�سف ويف ع�سبته ال�سيخ يحيى بحق الباقي انح�سارا 
ِعّي عن رابعة  ًا ح�ص يوم تاريخه اأْدَناه احلاّج بدر الدين الوكيل ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
التاريخ  على  �سابقة  �صعية  حجة  مبوجب  عنها  وكالته  الثابت  املذكورة 
اأْدَناه واملن�سوب وكيال وقيما عن بلقي�ص والدة حممد املزبور مبوجب حجة 
�صعية �سابقة على تاريخه اأْدَناه وال�سيخ حممد بن عي�سى )...( املزبور فطلب 
اأحمد املزبور  ِعّي ان يح�ص الو�سي املختار احلاّج  من مولنا احلاكم ال�صَّ
ويحا�سبه على ما هو حتت يده لالأيتام من نقود واجرة عقارات وغري ذلك 
وله تق�سيم ذلك ويعرفهما ما يخ�ص كل واحد من ال�سيخ حممد ورابعة ووالده 
لديه و�سدرت  املزبور  اأحمد  احلاّج  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  فاح�ص  املزبور  حممد 
املحا�سبات  ودفاتر  الق�سمه  بينهم على مقبو�ساته مبوجب دفرت  املحا�سبة 
ال�سادرة لدى ال�سادة الق�ساه ال�سابقني واىل يوم تاريخه اأْدَناه فظهر وحترر 
الراجي  �سبحانه  هلل  الفقري  العبد  و�سيدنا  مولنا  لدى  فيه  بيان  �سياأتي  ما 
الدين احلاكم  الزاهد حالل م�سكالت  العابد  العامل  الَعاِل  عفو ربه وغفرانه 
املخلف  عليه  الباري  نعم  دامت  عليه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ املوىل  ِعّي  ال�صَّ
الكائنة  امل�سبنة  جميع  ال�صيف.  القد�ص  مبدبنة  الكائن  العقار  من  عنهم 
َحلَّة  مِبَ الكائنة  الدار  جميع   ،22050 ال�صيف  القد�ص  مبدينة  العمود  بباب 
الكائنة  الدار  جميع   ،800 تاما  ال�صيف  القد�ص  مبدينة  االقطانني  باب 
ة  َحلَّة اليهود املعروفة بادر ابي جابر مبدينة القد�ص ال�صيف 450، احُل�سَّ مِبَ
َحلَّة البنابه بالقد�ص  ال�سائعة وقدرعا ع�ص قرياط يف جميع الدار الكائنة مِبَ
يف  قرياطا  ع�صوت  اإحدى  َوَقْدُرها  ال�سائعة  ة  احُل�سَّ جميع   ،750 ال�صيف 
َحلَّة ال�صف بالقد�ص ال�صيف 200، املجموع 4450  جميع الدار الكائنة مِبَ

تق�سيم املبلغ الآتي ذكره فيه املخلف من حممد وابرهيم اخلا�ص بهما لكون 
ان البنات حني بلغن قب�سن من الو�سي من النقود املنتقل اليهن من والدهن 
على الوي  املحا�سبه  بعد  وذلك  واإبراهيم  ملحمد  خا�سا  املبلغ  ف�سار 
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مقبو�ساته وم�صوفاته من حني تويف ال�سيخ حممد والد اليتام واىل يوم 
تاريخه 

در دمة طئفة اليهود ال�سكناج 140غرو�ص ، دردمة طائفة اليهود لفرجن 560 
عددي دردمة طائفة ن�سارى ال�صيان 966 عددي دردمة م�سطفى ابن ب�سري 
ال�سباتني 36 عددي دردمة مولنا عمر العلمي 126 عددي دردمة اخلواجا 
�سالح الدودي 140 عددي دردمة ال�سيخ ف�سل اهلل العجمي 35 عددي دردمة 
خليل حموي 30 عددي دردمة م�سطفى اآغا الزعيم 377 عددي دردمة ن�ص 
ابن ن�صاين الو�سي 4 عددي �سلمها و�سوار ذهب زينتها مثقال للجاج ككمال 
وال�سيد ح�سن  الكفالة  بلوكبا�سي بطريق  اإبراهيم  فت�سلمها باحل�صة دردمة 
ارباح  العقارات وامل�سفنة ومن بع�ص  واأجرة  )...( املتح�سل  غرو�ص عددي 
ل والربح على  2512 غر�سا عددي املقبو�ص طائفة ن�سارى الروم من الأ�سْ
دفعات 1650 غر�سا عددي ،املقبو�ص من حممد حلبي 36 غر�سا من حممد 
 8 اإبراهيم بلوكبا�سي  92 غر�سا ومن  اللحام  اأحمد  10 غرو�ص ومن  اللحام 

غرو�ص مقبو�ص 4610 غرو�ص 
عددية  ف�سة  الذمم  وارباب  الو�سي  بيد  واملقبو�ص  العقارات  ثمن  جميعه 
من  املزبور  الو�سي  اأحمد  احلاّج  �صفها  التي  امل�سارف  غر�سا   9060
حممد  ال�سيخ  وبت�سديق  املرقوم  الو�سي  وبذكر  النقود  ثمن  مقبو�ساته 

واحلاّج كمال على ذلك. 
واح�ساره  وكاتبيه  منه  ق�سمة  حم�سول   130 عددي  غرو�ص  ق�سمة  ر�سم 
اآغا الرتزي ب�سبب  2 غرو�ص �سلح، اأحمد  65 عددي غدا يوم ال�سبط ولوازم 
امل�سبنه يف مدة ح�سن اأَفْندي القا�سي ال�سابر 250 غر�سا ، حم�سول حجة 
ب�سبب اأحمد اآغا املزبور للقا�سي ال�سابق ح�سن اأَفْندي 60 غر�سا عددي ، �سلح 

يو�سف بيك اليمنلي ب�سبب امل�سبنة �سابقا 50 غر�سا 
حم�سول حجة يو�سف اليمنلي باملبلغ يف مدة ح�سن اأَفْندي القا�سي ال�سابق 
60 غر�سا  ال�سابق  القا�سي  اأَفْندي  �سنة يف مدة ح�سن  150 غر�سا ر�سم يف 
قدم  ح�سن  25غر�سا  القطانني  لباب  الكائنة  الدار  ب�سبب  اآغا  حممد  �سلح 
م�سطفى اآغا الكا�سف 15 غر�سا )...( بالدار وامل�سبنه 9 غرو�ص علوف ال�سيخ 
الو�سي  اأحمد  احلاّج  علوفة  غر�سا  وع�صين  اأربعة  �سنة  مدة  عن   )...( حممد 
عن �سنة 34 غر�سا نفقة وك�سوة القا�ص بحياتهما مبوجب حجة �سابقة بيد 
ال�سابق  املحا�سبة  دفرت  مبوجب  املزبور  الو�سي  دين  غر�سا   213 الو�سي 
ال�سابقة وم�ساريف لزمة  الق�ساة  145 اجرة حمكم يف زمن  على تاريخه 
33 غر�سا يبقى 8905 مقبو�سة ، تخمني العقارات املذكورة اأَْعاله 4450 
التي بذمم املنح�صة  الو�سي املزبور والديون  غر�سا، جممل من مقبو�ساة 
يف اإبراهيم وحممد املزبورين اأَْعاله 3455 غر�سا ،ح�سة اإبراهيم من مااآل
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غر�سا   1475 ملحمد  ومنها   1960 �سابقا  َية  امُلَتَوفِّ ا�سما  �سقيقته  من  اليه 
ى املنح�ص ارثه يف والده بحق ال�سد�ص ويف  تق�سيم املخلف عن حممد امُلَتَوفَّ
ًا الذي قدره 1475  ِعيَّ اخيه اإبراهيم واأخته رابعة بحق الباقي انح�سارا �َصْ
الأخ املزبور  اإبراهيم  ، ح�سة  245 )25( غرو�ص  ال�سد�ص  الأم بحق  ، ح�سة 

 )74( 410 8302 ح�سة رابعة الأخت املذكورة 
ى املنح�ص ارثه يف �سقيقته رابعة بحق  امُلَتَوفَّ اإبراهيم  تق�سيم املخلف عن 
حممد  اخيه  من  اليه  اآل  ومما  الباقي  بحق  حممد  ال�سيخ  بح�سته  الن�سف 
وقدر ذلك 2800 ح�سة رابعة ال�سقيقة املذكور ح�سة ال�سيخ حممد ابن العم 

املذكور بحق الباقي 1400 غر�ص 
تق�سيم العقار املزبور اأَْعاله

الكامل احد ع�ص قرياطا و�ستة اجزاء من ثالث ع�ص جزءا  ح�سة رابعة من 
من قرياط وخم�سة ات�ساع جزءا من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط ون�سف ت�سع 
جزء من ثالث ع�ص جزءا من قرياط ةثلثا ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا 
من قرياط ومن الثمانية ع�ص قرياطا ثمانية قراريط وثمانية اجزاء من ثالثة 
ع�ص جزءا من قرياط وت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط و�سبع اثمان 
ت�سع من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط ون�سف ثمن ت�سع من ثالثة ع�ص جزءا 
من قرياط ومن الحد والع�صين قرياطا ع�صة قراريط وثمانية ات�ساع جزء 
من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وربع ت�سع وقرياط ع�ص جزءا من قرياط وثلثا 

ثمن ت�سع من ثالث ع�ص جزءا. 
ح�سة يحيى زوج امنه املزبورة من الكامل قرياط و�ستة اجزاء من ثالثة ع�ص 
جزءا من قرياط واربع ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من ثالثة ع�ص جزءا 
الثمانية  من قرياط ون�سف ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط ومن 
ع�ص قرياطا قرياط واحد وجزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وخم�سة ات�ساع 
جزء ومن ثالثة ع�ص جزء ا من قرياط وخم�سة اثمان من ثالثة ع�ص جزٍء من 
قرياط ومن الحد والع�صين قرياطا قرياط واحد واأربعة اجزاء من ثالثة ع�ص 

جزءا من قرياط ون�سف ثمن ت�سع من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط
ح�سة الذي هو الخ لم امنه املْزُبوَرة كما ح�ص والدي غزال املْزُبوَرة من 

الكامل واثمانية ع�ص والحد والع�صين قرياط 
ح�سة ح�سة بلقي�ص ام �ساحلة املزبورة باإرثها من بنتها �ساحلة ومن ولدها 
واأربعة  اجزاء من قرياط  وثالثة ع�ص  اجزاء  و�ستة  الكامل قرياط  حممد يف 
ات�ساع جزء من ثالثة جزء من قرياط وثالثة اأْرَباع ت�سع جزء من ثالثة ع�ص 
جزء من قرياط ومن الثمانية ع�ص قرياطا قرياط واحد وجزء من ثالثة ع�ص 
ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثالثة  جزٍء من قرياط وخم�سة 
اأْرَباع ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ون�سف ثمن ت�سع جزء من
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ثالث ع�ص جزء من قرياط ومن الحد والع�صين قرياطا قرياط واحد واأربعة 
اجزاء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثالثة اأْرَباع ت�سع من ثالثة ع�ص جزء 

من قرياط وربع ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط. 
ح�سة م�سطفى زوج عو�ص من الكامل جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط 
وخم�سة ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وخم�سة اثمان ت�سع جزء 
من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ومن الثمانية ع�ص قرياطا جزء من ثالثة ع�ص 
جزءا من قرياط وت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط و�سبعة اثمان ت�سع 
جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط ومن الحد والع�صين قرياط جزء من 
ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وثلث جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وثالثة 
اأْرَباع ت�سع جزءا من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وثالثة اثمان ت�سع جزء من 

ثالثة ع�ص جزءا من قرياط. 
من  اإبراهيم  عمه  ابن  من  بارثه  العنبو�سي  يحيى  بن  حممد  ال�سيخ  ح�سة 
قراريط وت�سعةاجزاء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط و�سبعة  الكامل خم�سة 
ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وربع ت�سع جزء من ثالثة ع�ص 
ومن  قرياط  من  جزء  ع�ص  ثالثة  من  جزء  ت�سع  ثمن  وثلث  قرياط  من  جزءا 
اجزاء من ثالث ع�ص جزءا من  واأربعة  قراريط  اأربعة  الثمانية ع�ص قرياطا 
قرياط و�سبعة اثمان ت�سع جزء من ثالث ع�ص جزءا من قرياط وثالثة اأْرَباع 
ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط ومن الإحدى والع�صين قرياطا 
خم�سة قراريط واأربعة ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وثمن ت�سع 
جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وثلث ثمن ثمن ت�سع جزء ومن ثالثة ع�ص 

جزء من قرياط. 
اجزاء من ثالثة ع�ص جزء  �ستة  املزبورة من كامل  امنه  والدة  ح�سة غزال 
ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ون�سف ت�سع  واأربعة  من قرياط 
جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ومن الثمانية ع�ص قرياطا اأربعة اجزاء 
من ثالثة ع�ص جزء من قرياط و�سبعة ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزء من 
قريط و�سبعة اثمان ت�سع من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ومن الحد والع�صين 
ات�ساع جزء من  و�ستة  ثالثة ع�ص جزء من قرياط  اجزاء من  قرياطا خم�سة 

ثالثة ع�ص جزء من قريط ون�سف ثمن ت�سع من ثالثة ع�ص جزء من قرياط. 
الكامل ت�سعة اجزاء من ثالثة ع�ص  ح�سة حممد زوج �ساحلة املزبورة من 
جزء من قرياط وت�سعا جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وربع ت�سع جزء 
من قرياط وربع ت�سعة جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ومن الثمانية ع�ص 
قرباطا �ستى اجزاء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثمانية ات�ساع جزء من 
ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثالثة اثمان ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من 
قرياط ون�سف ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ومن الحد
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والع�صين قرياطا ثمانية اجزاء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثالثة اأْرَباع 
اأْرَباع ثمن ت�سع جزء من  ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزءا من قرياط وثالثة 

ثالثة ع�ص جزء من قرياط. 
اثنا ع�ص جزء من  الكامل  ح�سة كل واحدة من بنتي �ساحلة املزبورة من 
ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثلث جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط ومن 
الثمانية ع�ص قرياطا ت�سعة اجزاء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وت�سعا جز 
من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وربع ت�سع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط 
قرياط  من  جزء  ع�ص  ثالثة  من  اجزاء  ع�صة  قرياطا  والع�صين  الحد  ومن 
و�سبعة ات�ساع جزء من ثالثة ع�ص جزء من قرياط وثمن ت�سع جزء من ثالثة 

ع�ص جزء من قرياط. 
والديون  النقود  من  خ�سه  ما  املرقوم  العم  بن  حممد  ال�سيخ   )....( وقب�ص 
كمال  احلاّج  وت�سلم  وقب�ص  ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه  والعقارات 
الوكيل املزبور ما خ�ص امُلَوّكلتني املزيورتني من النقود والديون والعقارات 
رْيَراً يف غرة �سهر ربيع الثاين من �سهور  ِعّي حَتْ باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
وتعاىل  �سبحانه  هلل  الفقرب  العبد  مبعرفة  حرر  واأَْلٍف  وثمانني  اثنني  �سنة 
مبهره  ممهور  عنهما  عفى  ال�صيف  بالقد�ص  القا�سي  يحيى  بن  م�سطفى 

املعتاد. 
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ِق  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل لدى �سيِدنا ومولنا الَعاِلِ امُلَدقِّ باملجل�ِص ال�صعيِّ امُلَحرَّ
ِعيِّ املوىل  ِق قدوِة ق�ساِة ال�سالِم ذخِر ولِة الناِم احلاكِم ال�صَّ الفا�سِل امُلَحقِّ
دامْت ف�سائُلُه ومعاليه.  باأعايل نظرِيه  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ بِن حممٍد  اأَفْندي  اأحمد 
َلْت  وكَّ باأنها  �سخ�سيًا،  القادر  عبِد  بنِت  �ساحلَة  احُلْرَمِة  نف�ِسها  على  اأ�ْسَهدْت 
واأقامْت مقاَم نف�ِسها فخَر ال�ساداِت ال�سيَد حممِد بِن ال�سيِد علي ابِن املعاجيني 
ها من وْقِف جدِّها لأبيها العال اإبراهيم بن  يف قْب�ِص وا�ستخال�ِص ما يخ�سُّ
وثمانني  اثنني  و�سنة  واأَْلٍف  وثمانني  اإحدى  من  �سنتني  واجب  عن  �سخي�ص 
واجلدال  واملخا�سمة  والي�سال  القب�ص  عليه  يتوقف  ما  كل  ويف  واأَْلٍف 
واملرافعة اإىل احلكام اأويل الف�سال ممن هو كلم على الوقف املزبور الكائن 
ان  بعد  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ا�ستحقاقها  على  التحرر  ويف  املحرو�سة  مب�ص 
اأ�ْسَهدت عليها انها عزلت عمها ال�سيخ علي وكِيلها ال�سابق من الوكالة واقامت 
على  موقوفة  �صعية  �سحيحة  وكالة  ًا  ِعيَّ �َصْ ا�سهادا  املرقوم  حممد  ال�سيد 
نعيم  ال�سيخ  ابن  الدين  احلاّج فخر  املزبور زوُجها  بامُلَوّكلة  القبول. وعرَّف 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  لدى مولنا  بذلك  ال�سهاد  وثبت  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا  )ع�سم(  بن 
رْيَراً يف اليوم ال�سابع والع�صين من ربيع الثاين  ًا حَتْ ِعيَّ امل�سار اليه قبول �َصْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
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�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
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23 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /28

الو�سي املختاِر على من�سوِر بِن حمموِد  اهلِل  حما�سبُة احلاّج حممِد بِن عبِد 
ربيع  غرة  اأولهما  كاملتني  �سنتني  مدِة  يف  و�صَفُه  ُه  قب�سَ ما  على  الزباِل 
الثاين �سنة ثمانني واأَْلٍف واآخرها غرة ربيع الثاين من تاريخه. �سدر ذلك لدى 
ق الفا�سل امُلَحقِّق قدوِة ق�ساِة ولِة الناِم احلاكِم  �سيدنا ومولنا الَعاِل امُلَدقِّ
الكرمُي عليه دامت نعم املوىل عليه نفقة مال  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ِعيِّ املوىل  ال�صَّ
من�سور القا�ص املزبور مبوجب الدفرت املوؤرخ باأوا�سط رجب �سنة 1081هـ/ 
ال�سادر لدى رجب اأَفْندي املحا�سب بالقد�ص ال�صيف �سابقا. 45 غر�سا ربحا 
عن املدة 18 يبقى 2263ظهرا من ذلك ك�سوة القا�ص من�سور املرقوم يف 
املدة املذكورة 6 غرو�ص ر�سم حما�سبة 15 م�صية اجرة 5 ،كاتب ور�سلية 
5 غرو�ص  للقا�ص  ، م�سرتى حلاف وفرا�ص وغري ذلك   22 10، بيد من�سور 
باملعاملة  الو�سي  فيها  عومل  غرو�ص   15 جممل  غرو�ص   2212 يبقى 

ِعّية بال�سجل املحفوظ  ال�صَّ
حو�سب  واأَْلٍف  وثمانني  اثنني  �سنة  الثاين  ربيع  ع�صين  ثالث  يف  رْيَراً  حَتْ
مبعرفة العبد الفقري هلل �سبحانه اأحمد بن م�سطفى املحا�سب بالقد�ص ال�صيف 
كل  ب�سهادة  فيه  بيانه  ياأتي  فيما  عنها  وكالُته  املعتاد  مبهره  عنهما  عفى 
ًا على كل واحد من فايق  ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ ال�سيخ �سالح وولده ح�سني  واحد من 
اليهود  من  كلهم  واي�ساق  وابراهام  ومو�سى  وناتان  اليهودي  ا�صائيل  ولد 
عليه  دعواهما  يف  وقال  املزبورين  اليهود  طائفة  على  املتكلمني  ال�سكناج 
ان بذمتهم للحرمة رقية بنت علي كيخيا املزبورة مبلغا قدره اثنان و�ستون 
غر�سا ون�سف غر�ص ف�سة عددية كان رتب املبلغ لها بذمتهم زوجها املرحوم 
باكري اغا بالوكالة عنها مبوجب حجة �صعية �سابقة على تاريخها وان رقية 
ِعّي يف اخيها لمها ال�سيخ �سالح املزبور  املزبورة ماتت وانح�ص اإرثها ال�صَّ
امُلَوّكله املرقومة وطالباهم بذلك و�سئال �سوؤالهم عن  ويف �سقيقتها خديجة 
اِف بان باكري اغا املزبور كان رتب بالوكالة عن  ذلك �سئلوا اجابوا بالْعرِتَ
املبلغ  له  دفعوا  مم  �صعية  حجة  مبوجب  املرقوم  املبلغ  املرقومه  زوجته 
املزبور فقب�سه منهم حال حياته واأ�ْسَهد عليه ان لحق له ول ملوكلته قبلهم 
فلم ي�سدقاه على ذلك فطلب منهم بينة �صعية ت�سهد لهم بذلك فاح�صوا كل 
واحد من فخر اأْقرانه اإبراهيم بلوكبا�سي ال�سهنودي وعبد الكرمي بن اإبراهيم 
القندجلي و�سهدا بعد ان ا�ست�سهدا بان باكري اغا املزبور اأَقرَّ بح�سورهما انه 
قب�ص من اليهود املزبورين بطريق الوكالة عن زوجته رقية املزبورة اثنان 
و�ستون غر�سا ون�سف غر�ص وهي التي رتبها بذمتهم �سابقا مبوجب حجة
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�صعية وان ل يبق له ول ملوكلته قبلهم حقا مطلقا �سهادة �سحيحة �صعية 
ًا  ِعيَّ ال�سيخ �سالح وعلي املزبورين فلم يبديا يف �سهداتهما دافعا �َصْ بوجه 
ِعّية لدى  ًا وملا ثبت اقامت به البينة ال�صَّ ِعيَّ فقبلت �سهادتهما بذلك قبول �َصْ
ِعّي منع املدعي ال�سيخ �سالح وعلي املزبور من التعر�ص لليهود  احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف ع�صين �سهر ربيع الثاين ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ املزبورين ب�سبب ذلك منعا �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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24 �سهر ربيع 
الثاين �سنة 

 /29 1082هـ/ 
1671م  /8

َر  وحترَّ وقَع.  ما  بذكِر  ناطقٌة   ، مرعيٌة  �صيحٌة  ووثيقٌة  �صعيٌة  حجٌة  هذه 
مبجل�ِص ال�صيعِة املطهرِة الغراِء، وحمفِل الطريقِة النريِة الزهراِء، مبحرو�سِة 
مولنا،  يدي  بني  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�صيِف،  القد�ِص 
العالم  العلماء  عمدِة  الناِم  ولِة  وذخِر  ال�سالِم،  ق�ساِة  افتخاِر  و�سيِدنا 
باأعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعّي  ال�صَّ احلاكم 
مباله  اأحمد  ال�سيد  بن  عو�ص  ال�سيد  ال�سادات  زين  ا�سرتى  اأَْعاله  دام  نظريه 
لنف�سه دون غريه من احُلْرَمة الفيه بنت رجب النابل�سي ال ع�سلي فباعته ماهو 
اأحمد  ال�سيد  ِعّي من زوجها  ال�صَّ باإلهدى  اليها  لها وجار يف ملكها ومنتقل 
ة ال�سئعة  ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع وذلك جميع احُل�سَّ
َحلَّة  ل كامل من جميع الدار الكائنة مِبَ َوَقْدُرها قرياطان ون�سف قرياط من اأ�سْ
باب العمود بالقد�ص ال�صيف املحدودة قبله بدار بيد اولد الدهمي و�صقا 
ال�سالك وفيه بابها وغربا بدار بيد  ال�سالك و�سمال كذلك بالطريق  بالطريق 
حقوق  بجميع  الباقي  يحق  ُكُه  ُي�ْصِ ومن  امل�سرتي  �صكة  الدهمي  اولد 
ذلك  املعلوم  �صعا  لذلك  هو  حق  وبكل  اليه  ون�سب  به  عرف  وما  كله  ذلك 
ًا وبيعا  ِعيَّ ِعّي املنايف للجهالة �صعا �صاء �سحيحا �َصْ ال�صَّ العلم  عندهما 
)...( م�ستمال على اليجاب والقبول  باتا لزما مرعيا ل غنب فيه ول ف�ساد 
و�صيط ال�سحة واللزوم بثمن قدره ثمانية غرو�ص ون�سف غر�ص ف�سه عددية 
قا�س�سها بنظري ما جتمد له عليها من نفقة ولديها ال�سيد �صف الدين وال�سيد 
الثمن  وبقية  �صعية  �س�سة  مقا  غر�ص  ون�سف  غرو�ص  �ستة  وقدره  ح�سن 
ِعّي مبوجب  ال�صَّ العرتاف  بذلك  بيدها باعرتافها  وقدره غر�سان قب�ستهما 
ة امل�سرتي املرقوم من جميع الثمن املزبور ومن كل جزء منه  ذلك بريت ِذمَّ
ة البائعة  ِعّية بالطرق امّلْرِعّية براءة قب�ص وا�ستيفاء وبريت ِذمَّ الرباءة ال�صَّ
بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  املزبورين  ولديها  نفقة  من  عليها  له  جتمد  مما 
ِعّي و�سدر البيع البات بينهما يف ذلك كل باإيجاب �صعي وقبول مرعي  ال�صَّ
الروؤَْية املعاينة واملعرفة واملعاقدة و�سلم وت�سلم �سحيحني �صعيني بعد 
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ِعّية والتفرق بالأبدان عن ترا�سي منهما وحيثما كان يف ذلك من ذلك  ال�صَّ
من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �صعا وذلك بعد عرف بها احُلْرَمة 
وخليل  زكريا  حممد  احلاّج  )اخرة(  �سهوده  لدى  كله  ذلك  املذكورة  الفيه 
ًا ت�سادقوا على  ِعيَّ ِعّية تعريفا �َصْ م�سطفى فواد العارفني بها املعرفة ال�صَّ
ِعّي امل�سار اليه  ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى مولنا احلاكم ال�صَّ
رْيَراً يف رابع ع�صين �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني  ًا حَتْ ِعيَّ ُثُبْوتًا �َصْ

واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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27 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 2/ 

1671م  /8

تزوَج ال�ساُب الكامُل املدعو يو�سف بُن املرحوِم احلاّج ا�سماعيل ال�سهرِي بابن 
اأبي ال�سعادات مبخطوبِته حامدَة بنِت املرحوِم ال�سيِخ �سالٍح ال�سهرِي بابِن اأبي 
ِعّية اأ�سدقها على بركة اهلل  ال�سعادات البكِر البالغِة اخلالية عن املوانع ال�صَّ
تعاىل وعونه وح�ْسِن توفيِقه و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا 
جملته خم�سون غر�سا منها ثالثون غر�سًا ف�سًة م�صية احلال لها من ذلك 
ِعّي  ثالثون غر�سا مقبو�سة بيد وكيلها املزيور باعرتافه بذلك العرتاف ال�صَّ
والباقي بعد احلال ع�صون غر�سا موؤجلة لها اإىل الفراق مبوت او طالق بائن 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك ابن عمها اأحمد ابن املرحوم  ًا زوَّ ِعيَّ تاأجيال �َصْ
احلاّج خليل بن ابي ال�سعادات بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك. 
�سابع  يف  رْيَراً  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  لنف�سه  املزبور  ال�سداق  ل  معجَّ قب�ص  ويف 

ع�صين ربيع الول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
مو�سى،  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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1 ربيع الثاين �سنة 
 /8  /6 1082هـ/ 

1671م

َية  دفرت يت�سمن �سبط ومبيع اأ�سباب املرحومة فاطمة بنت نور الدين امُلَتَوفِّ
يف  ِعّي  ال�صَّ اإرثها  واملنح�ص  العمود  باب  بحلة  ال�صيف  القد�ص  مبدينة 
نور  والدتها  ويف  املزبور  الدين  نور  والدها  ويف  الدين  ال�سيدنور  زوجها 
عن  القا�صين  وم�سلح  الكرمي  عبد  ابنيها  ويف  جدي  بن  علي  بنت  اإلهدى 
ًا وذلك ميعرفة الزوج املزبور ال�سيل عن نف�سه  ِعيَّ درجة البلوغ انح�سارا �َصْ
ِعّي على ولديه ومبعرفة نور الدين املزبور ال�سيل عن نف�سه  والو�سي ال�صَّ
املزبورة ح�سبما وكلته باملجل�ص وعرف  الم  ِعّي عن زوجته  ال�صَّ والوكيل 
اأَفْندي  اأحمد  الفا�سل  فخر  ومبعرفة  ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا  والدهااملزبور  بها 
عمدة  الكرام  املدر�سني  وفخر  الفهامة  العمدة  العالمة  طرف  من  املندوب 
ه  ع َخطُّ ِعّي الق�سام امُلَوقَّ امُلَحقِّقني الفخام �ساللة املوايل العظام احلاكم ال�صَّ

الكرمي عليه دامت نعم الباري عليه. 
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حلف ميني كهنة6، حلف مينيبملحفة 18، حلاف مرقومي ا�سفر 59، حلاف 
حرير اخ�صن 65 مقعد كهنة 7، جوديل �سفر 25، ب�ساط رومي �سغرب 56، 

ب�ساط رومي �سغري 30، �ص�سف ازرق كهنه 25، فرا�ص ازرق كهنة 32، 
ملحفة حلاف   ،20 كهنة  بي�ساء  136، وجه خمده  كهنة  �ص�سكاري  خمدة 
بي�ساء 9، طاقية رزباب بز قاق 108، فلقة �ستارة كهنة 60، من�سفة بي�ساء 
6، قمي�ص خميط 40، لبا�ص مر�سوم بيتي 9 وجه خمدة مزرك�ص اطل�ص احمر 

عدد 12 –220
وجه خمدة قرقومي ا�سفر 40، وجه خمدة قرقومي اخ�ص 50، وجه خمدة 
بي�ساء 9، )...( ميني 10، فوطة �سمرا غزية 292، اطل�ص احمر خميط بازرار 
ف�سة 9/ 340، قنباز ميني 14، فلقة ايزار 10، قنبار كمخ ا�سفر 45، قنباز 

درايا وردي 19
 ،23 كهنة  طو�سي  لبا�ص   ،132 كهنة  داريا  لبا�ص   ،30 احمر  اطل�ص  قنباز 
لبا�ص وردي لهنه 72، )...( �سفرا قرقومي 10، حمام مطرزة عدد 6: 78 ، 
غطاء �سا�ص مطرز 30 حمرمة خ�صاء غزية 62 ، �سفرية �سعر مزرك�سة 45 
، ف�سة كباين مزرك�سة 40، )...( ازرق )...( ا�سمر 8، �سدر نحا�ص كبري 100 ، 
�سحن قي�ساين �سغري 6: 5 ، ط�ست نحا�ص حمام 74، قنينة نحا�ص �سغرية 
34 �سحن نحا�ص �سغري 39 �سحن نحا�ص عدد 2: 50 �سحن نحا�ص كبري 
31 طا�سة نحا�ص �سغري 145 ابريق نحا�ص 32 ابريق وطنجرة نحا�ص 20 
 15 نحا�ص �سغرية  ، طا�سة   13 نحا�ص �سغرية  12 �سنية  نحا�ص  ابريق   ،
يد  يده  نحا�ص  هاون   122 مك�سور  �سمعدان   130  :3 �سغري  نحا�ص  �سحن 
31 طا�سة �سغرية نحا�ص  6 ، طا�سة نحا�ص كبرية   )...( 14 طنجرة نحا�ص 
 )...(  60  )...( وردي  دارية   120 منا�سف   )...(  36 عدد  قي�ساين  زبادي   15
اخ�ص كهنة باأزرار ف�سة 6: 90 )...( مزرك�سة كهنة 30 خلخال ف�سة 592 
حيا�سة ف�سة معاملة 180 كنافة لوليها 210 ملعقة نعم لولو 75 حلقتني 
ذهب بلولو 105، هيكل وتراميك 30 تراكيب خماتي�ص 75 عن�ص ف�سة 120 

ة الزوج باإعرتافه َية بِذمَّ ىة باإعرتافه 1908 امُلَتَوفِّ الزوج للُمَتَوفَّ
1260 جميعه 4916 غرو�ص ، 36163 ظهر من ذلك جتهيز وتكفن ولوازم 
120 خرج  اأَفْندي  6 ر�سم ق�سمة  40 اجرة دكان ولوازم  اأ�سباب  21 دللني 
40 يبقى 416 جممل للق�سم بني الوراث املذكورين ح�سة الزوج بحق الربع 
1125 ح�سة الأب بحق ال�سد�ص 750 ح�سة الأم بحق ال�سد�ص 750 ح�سة 

القا�ص بحق الباقي 1875ز
حرَِّر مبعرفِة العبِد الفقرِب هلل ِ�سبحاَنه اأحمد م�سطفى الق�سام بالقد�ص ال�صيف 
بذلك  باعرتافه  خ�سه  ما  كلَّ  وقب�ص  املعتاِد.  بختِمِه  خمتومًا  عنهما  عفى 
رْيَراً يف اول من ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف  ِعّي حَتْ العرتاف ال�صَّ
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

َب مولنا و�سيُدنا فخُر  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ن�سَّ ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
املدر�سني الكراِم، عمدُة امُلَحقِّقني الفخاِم حالَُّل م�سكالِت الناِم، �ساللُة املوايل 
ع  ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن م�سطفى اأَفْندي الق�سام امُلَوقَّ العظام احلاكم ال�صَّ
ه باأعايل نظريه دام اأَْعاله، حلامل هذا الكتاب ال�سيد نور الدين بن املرحوم  َخطُّ
ًا على ولديه عبد الكرمي وم�سلح القا�صين عن درحة  ِعيَّ ال�سيد عمر و�سيا �َصْ
ِعّي اليها من قبل والدتهما فاطمة بنت نور  البلوغ لي�سبط ما جره الرث ال�صَّ
الدين ويتعاطى ما فيه احلظ وامل�سلحة العائد نفُعهما عليهما من بيٍع و�صاٍء 
ِعّية. واأَِذَن له مولنا  واأْخٍذ وعطاٍء، ويت�صف يف ذلك �سايَر الت�صفاِت ال�صَّ
ِعيُّ الق�ساُم بذلك ت�سديقًا واإْذَنًا �سحيحني �صعيني مقبول �صعا  احلاكُم ال�صَّ

رْيَراً يف اول ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 

 /194
ح1

اعرتاف 
مبوجب 

دفرت 
املحا�سبة

اوا�سط ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

يف �سنٍة �صعيٍة اأ�سدَرها من نف�ِسه ال�سيُخ حممُد بُن عبِد الرزاِق الو�سي على 
الو�سي  الرزاق،  عبد  بن  يو�سف  يتيمِة  البلوِغ  درجة  عن  القا�ص  �ساحلٍة 
خ  ِعّي على �ساحلة القا�ص وخليل املعتوه مبوجب دفرت املحا�سبة املوؤرَّ ال�صَّ
باأواخر حمرَّم ل�سنة تاريخه وبيان ما اعرتف به الو�سي املذكور املقبو�ص 
والد  يو�سف  املخلف عن  املحرو�سة  الوارد من م�ص  القما�ص  ثمن  بيده من 
اليتام وقدر ذلك اثنان وثلثون غر�سا عددية �سدر ذلك لدى مولنا و�سيدنا 
ِعّي املوىل املوىل  الَعاِل العامل العابد الزاهد �سيخ �سيخ ال�سالم احلاكم ال�صَّ
املعتوه  خليل  مال  امني  عليه  املوىل  نعم  دامت  عليه  الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ

مبوجب دفرت املحا�سبة املوؤرخ باواخر حمرم 1082هـ/ .... 7247 
ح�سة خليل املزبور من القما�ص املعرتف به الو�سي املزبور 2510...... 57، 

27
مال �ساحلة القا�صة املذكورة مبوجب دفرت املحا�سبة املوؤرخ اأَْعاله 23..... 

 ........15
ح�سة من ثمن القما�ص املعرتف به الو�سي املزبور 5.... و28.....، 27

واأ�ْسَهد عليه الو�سي املذكور بانه ا�سقط قر�ص النفقة املكتتبة على �ساحلة 
ًا  ِعيَّ �َصْ تربعا  نواإله  وخال�ص  ماله  من  وك�سوتها  بنفقتها  وتربع  املذكورة 
مالهما  ربح  من  ح�سل  ومهما  ملر�ساته  وطلبا  تعاىل  اهلل  لوجه  ابتغاء 
مبعرفة  مالها  وي�سلمها  ر�سدها  تبلغ  ان  اإىل  له  لأ�سْ ْيُفه  ُي�سِ اأَْعاله  املذكور 
واأَْلٍف.  اثنني وثمانني  ل�سنة  االثاين  ربيع  اوا�سط  رْيَراً يف  حَتْ ال�صيف  الراعي 
املحا�سب  م�سطفى  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  هلل  الفقري  العبد  مبعرفة  حو�سب 

بالقد�ص ال�صيف م�سى عنهما ممهور مبهر املعتاد.
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ح2

ا�ستئجار 
طبيب

28 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 2/ 

1671م  /9

َب مولنا و�سيُدنا فخُر  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ن�سَّ ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
املدر�سني الكراِم، عمدُة امُلَحقِّقني الفخاِم حالَُّل م�سكالِت الناِم، �ساللُة املوايل 
ع  ِعّي املوىل اأحمد اأَفْندي بن م�سطفى اأَفْندي الق�سام امُلَوقَّ العظام احلاكم ال�صَّ
اأَْعاله، ا�ستاأجر الرجل املدعو �سليمان بن رباح من  ه باأعايل نظريه دام  َخطُّ
ِعّي على ولده مو�سى  ال�صَّ الوايل  الكائنة بجبل نابل�ص  اهايل قرية طولَكْرم 
يطبب  اأن  على  الن�صاين  اجلراح  ياين  ولد  نقول  البلوغ،  درجة  عن  القا�ص 
ويعاجله  به  الكائن  الفتاق  داء  من  ويداويه  املرقوم  القا�ص  مو�سى  ولده 
مبعرفته وي�سنع له ادوية ملر�سه الذي فيه باأجرة قدرها خم�سة ع�ص غر�سا 
ِعّي وعلى  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتافه  املزبور  نقول  بيد  عددية مقبو�سة 
انه اذا مات مو�سى املرقوم ب�سبب معاجلتة نقول املزبور فيكون ذلك بق�ساء 
اجارة  ب�سبب ذلك حق مطلقا  ل�سليمان قبل نقول املرقوم  اهلل وقدره ولي�ص 
ل�سنة  الثاين  ربيع  ثامن ع�صين  رْيَراً يف  حَتْ �سحيحة �صعية مقبولة �صعا 

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

حممد جلبي، كاتبه. 
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ح3

ترتب 
حل�سني 

ة  حلبي بِذمَّ
م�سطفى 
بن احلاّج 

علي 
املغربي 
مبلغ 65 
غر�سا... 

27 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 1/ 

1671م  /9

َب مولنا قدوُة ق�ساِة  ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ن�سَّ ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العالِم  العلماِء  عمدُة  والحكاِم  الق�سايا  حمرُر  الناِم  ولِة  ذخُر  ال�سالِم 
باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ حممد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم 
املعترِب  وال�سلوِب  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ترتب  ومعاليه  ف�ساِئُله  دامْت  نظرِيه 
امّلْرِعيِّ لفخِر العياِن ح�سني حلبي بن فخر العيان علي اغا حم�ص با�سي 
ة م�سطفى بن احلاّج علي املغربي مبلغ  بالقد�ص ال�صيف مببا�صته يف ِذمَّ
قدره خم�سة و�ستون غر�سا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�صية فمن ذلك 
خم�سون غر�سا نقدا ودراعان جوخه احمر �ساية بخم�سة ع�ص غر�سا مقبو�ص 
ِعّي مق�سط  جميع ذلك بيد م�سطفى املزبور باحل�صة واملعاينة القب�ص ال�صَّ
جمادي  غرة  من  مي�سي  يوم  كل  يف  م�سطفى  على  املزبور  املبلغ  جميع 
ًا ورهن م�سطفى  ِعيَّ الوىل ل�سنة تاريخه اأْدَناه خم�ص قطع م�صية تق�سيط �َصْ
له  املزبور حتت يد ح�سني حلبي املرقوم على جميع املبلغ املزبور ما هو 
وجار يف ملكه مبوجب حجتني �صعيتني م�سلمني بيد ح�سني حلبي باحل�صة 
اثمان  �سبعة قراريط و�سبعة  ال�سائعةَوَقْدُرها  ة  احُل�سَّ واملعاينة وذلك جميع 
املغاربة  َحلَّة  مِبَ ال�صيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  يف  قرياط 
�صعية  وحقوق  ومرافق  ومنافع  �سفلية  وق�سم  علوية  ق�سم  على  امُل�ْسَتِملة 
املحددة قبلة بدار جاريو يف وقف املغاربة �سكن اولد النحا�ص و�صقا بدار 
جارية يف وقف املزبور �سكن احلاّج حممد املغربي البواب و�سمال بدار وقف
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املغاربة �سكن ابو زياد املغربي وتامه زقاق غري نافذ، ومنه بابها وغربا 
حقوق  بجميع  التون�سي  حممد  احلاّج  �سكن  املزبور  الوقف  يف  جارية  بدار 
ًا �سلما ت�سليم قبله �صعا ماذونا له بالنتفاع مع بقاء  ِعيَّ ذلك كله رهنا �َصْ
ال�سافعي ر�سي اهلل تعاىل عنه  الرهن على حكمه على قاعدة مذهب المام 
لدى  ذلك  م�سمون  مثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا 
�سابه ع�صين  رْيَراً يف  حَتْ ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا 

ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا  ال�سيخ  �سهود:   

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 
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�سبط ارثح4

27 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 1/ 

1671م  /9

و�سيُدنا  مولنا  ن�سب  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيُّ الق�ساُم اأحمُد  افتخاُر املدربني الكراِم �ساللُة املوايل العظاِم احلاكُم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظريه دام اأَْعاله، حلامل  ُع َخطُّ اأَفْندي بُن م�سطفى اأَفْندي امُلَوقَّ
ِعّي وناقله فخر ال�ساحلني اخلواجة عبد الرحمن بن املرحوم  هذا الكتاب ال�صَّ
ًا عن كل واحد من ابي الن�ص يتيم  ِعيَّ ال�سيخ عبد القادر الفانو�سي و�سيا �َصْ
اأحمد بن بركة القا�ص وحممد وفخري يتيمي علي القا�صين عن �سن البلوغ 
ويتعاطى  املزبورين  ابويهم  قبل  من  اليهم  ِعّي  ال�صَّ الرث  جره  ما  لي�سبط 
وعطا  واخذ  و�صاء  بيع  من  املزبورين  للقا�صين  وامل�سلحة  احلظ  فيه  ما 
القا�صين املزبورين عو�ص  العايد نفعها على  ِعّية  ال�صَّ الت�صفات  و�ساير 
عن على بكر ال�ساميه لعجزه عن اداء اخذ منه الو�ساية وعد تقيده ولكون ان 
بذمته مال للقا�صين املزبورين )...( واأَِذَن �سحيحني �صعيني مقبوله �صعا 

رْيَراً يف �سابع ع�صين �سهر ربيع الثاين لينة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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ح5

ة  براءة ِذمَّ
من دين

5 ربيع الثاين �سنة 
 /8  /10 1082ه/ 

1671م

و�سيُدنا  مولنا  ن�سب  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيُّ الق�ساُم اأحمُد  افتخاُر املدربني الكراِم �ساللُة املوايل العظاِم احلاكُم ال�صَّ
اأَقرَّ  اأَْعاله  ُه الكرمُي باأعايل نظريه دام  ُع َخطُّ اأَفْندي امُلَوقَّ اأَفْندي بُن م�سطفى 
على  ِعّي  ال�صَّ الو�سي  ال�سعادات  ابن  خليل  احلاّج  بُن  اأحمُد  احلاّج  واعرتَف 
و�سم�سيه  القادر  وعبد  يو�سف  وعمر  ال�سعادات  ابي  بن  ا�سماعيل  عمر  ايتام 
ة احلاّج �سعبان بن �سم�ص الدين  القا�صين عن درجة البلوغ بانه ل يبقى بِذمَّ
الذي كان مرتتبا لهم بذمته وقدره ماية غر�ص عددية  بن كانوة من املال 
منها خم�سون غر�سا وقفها للو�سي املرقوم مبوجب حجة �سابقة وخم�سون 
ْدَناه ول اأ تاريخه  �سابق على  �سجل حكمي  للو�سي مبوجب  غر�سا وقفها 
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لهم  مرتتبا  كان  مما  املزبور  �سعبان  احلاّج  قبل  املزبورين  لاليتام  يتاخر 
ل ول من ربح ول من اجرة )..( ول من غري ذلك حق مطلقا ملا  بذمته ل من اأ�سْ
م�سى من الزمان واىل يوم تاريخه اأْدَناه و�سدقه على ذلك كله احلاّج �سعبان 
ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  على  ن�سادقا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املرقوم 
ًا  ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه دامت نعم املوىل عليه ُثُبْوتًا �َصْ لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

رْيَراً يف خام�ص ربيع الثاين الوارد بالتهاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، 
ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، الفقري خليل اخلالدي، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /195
ح1

مطالبة 
الو�سي 
بحقوقه 
بعد بلوغ 
�سن الر�سد

17 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /22

و�سيُدنا  مولنا  ن�سب  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيُّ الق�ساُم اأحمُد  افتخاُر املدربني الكراِم �ساللُة املوايل العظاِم احلاكُم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظريه دام اأَْعاله، ادعى  ُع َخطُّ اأَفْندي بُن م�سطفى اأَفْندي امُلَوقَّ
وهو  العاقل  البالغ  ال�سعادات  ابي  بابن  ال�سهري  ا�سماعيل  احلاّج  بن  يو�سف 
يف �سن يحتمله �صعا على بن عمه ال�ساب الكامل املدعو اأحمد بن املرحوم 
ابن  ِعّي عليه بح�سور حجازي  ال�صَّ الو�سي  ال�سعادات  ابي  احلاّج خليل بن 
حترير  يف  وقال  املرقوم  يو�سف  على  ِعّي  ال�صَّ الناظر  املزبور  خليل  احلاّج 
دعواه على الو�سي املزبور ان املرتتب له با لذمم حتت يد الو�سي املزبور 
مبلغ  ابيهم  عن  لهم  املخلف  املال  من  �سم�سية  واخته  القادر  عبد  ولخيه 
غر�ص  وربع  غر�ص  ون�سف  غر�سا  وثالثون  وثمانية  غر�ص  خم�سماية  قدره 
اأْدَناه وان ح�سته مبفرده من  التاريخ على  ال�سابق  مبوجب دفرت املحا�سبة 
املبلغ املذكور مايتا غر�ص اثنتان وخم�سة ع�ص غر�سا ون�سف غر�ص عددية 
وانه الن بلغ ر�سيدا وطالبه بت�سليم ح�سته املزبورة له و�ساأل �سوؤاله عن ذلك 
اِف بح�سته املزبورة من املال املرتتب بالذمم املرقوم  �سئل فاأجاَب بالْعرِتَ
اإْثبات ذلك بالوجه  مبوجب الدفرت املزبور وانكر انه بالغ ر�سيدا وطلب منه 
بن  الدين  فتح  احلاّج  من  واحد  كل  فاح�ص  املرقوم  ماله  ليت�سلم  ِعّي  ال�صَّ
اأحمد معيقل ويو�سف بن احلاّج يحيى الدين بن معيقل و�سهدا ح�سب ال�ست�ساد 
�سهادة  ودنياه  لدينه  �سالح  وانه  ر�سيدا  بالغ  املزبور  يو�سف  بان  ِعّي  ال�صَّ
ًا وامر الو�سي املزبور  ِعيَّ بوجه اأحمد املزبور فقبلت �سهادتهما بذلك قبول �َصْ
ًا ثم بعد تام ذلك ولزومه ح�ص يو�سف  ِعيَّ بدفع مال اأحمد املرقوم له امرا �َصْ
اأحمد الو�سي  املرقوم واأَقرَّ وا عرتف وهو بحال يعترب �صعا انه قب�ص من 
املزبور من ماله مايتي ع�ص عددية وبقية ماله وقدره خم�سة ع�ص غر�سا 
ون�سف غر�ص ابقاها حتت يده لي�صفها فيما ينوب ح�سته يف )...( ح�س�سه 
يف التغري املخلفه عن والده املرقوم وانه اذن له يف قب�ص ماله بالذمم نظري



479عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا واأ�ْسَهد عليه يو�سف املزبور بانه  ِعيَّ املقبو�ص منه ووكله يف ذلك توكيال �َصْ
ل حق له قبل بن عمه اأحمد املزبور واملخلف عن والده واخلم�سة ع�ص غر�سا 
والن�سف غر�ص املزبورة فان ذلك غري داخل يف هذا ال�سهاد م�سدقة على 
كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املزبورين  وحجازي  اأحمد  ذلك 
ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت 

رْيَراً يف �سابع ع�ص من �سهر ربيع الثانية ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ خليل، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه.

 /195
ح2

قرار 
ب�صف 
�سلطانيا 

من ال�صة 
الرومية

13 ربيع الول 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /7  /19

و�سيُدنا  مولنا  ن�سب  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيُّ الق�ساُم اأحمُد  افتخاُر املدربني الكراِم �ساللُة املوايل العظاِم احلاكُم ال�صَّ
اأَْعاله  دام  نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْندي  م�سطفى  بُن  اأَفْندي 
اولد  وحجازي  القادر  وعبد  رم�سان  وناقله  ِعّي  ال�صَّ الكتاب  هذا  حلاملي 
املرحوم احلاّج خليل بن �سيخ �سلطانيا ذهبا من ال�صة الرومية الوارده يف 
جماعة  من  ال�سنية  ال�صيف  القد�ص  اإىل  املحمية  الق�سطنطينية  من  �سنة  كل 
بحكم  املزبور  والدهم  عن  عو�سا  بينهم  �سوية  العمود  باب  حملة  رجال 
ِعّي  ال�صَّ واأَِذَن مولنا احلاكم  وفاتهاإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه 
امل�سار اليه للُمَقّررين املزبورين بتناول ال�سلطاين ذهبا �سوية بينهم يف كل 
�سنة يف وقته من حملة اأُ�ْسَوة اأمثالهم تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبول 

رْيَراً يف ثالث ع�صى �سهر ربيع الول ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  �صعا حَتْ
ال�سيخ مو�سى  ال�سيخ علي  ال�سيخ علي  الدين  نور  ال�سيخ  ال�سيخ زكريا  �سهد:   

ال�سيخ خليل حممد جلبي ترجمان كاتبه

 /195
زواجح3

ختام ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 3/ 

1671م  /9

ُله تزوَج الرجُل املدعو حممد بن بن  اأَفْندي حممد دام ف�سْ لدى مولنا اأحمد 
�سليمان الرملي مبخطوبِته عاي�سة بنِت برهاِن بن �سياٍج البكِر البالِغ اخلالية 
توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيه  ال�صَّ املوانع  عن 
و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته خم�سون غر�سا عددية 
احلال لها من ذلك ثالثون غر�سا مقبو�سه بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره 
ِعّي والباقي بعد احلال ع�صون غر�سا موؤجلة لها عليها  ال�صَّ فيه العرتاف 
ًا زوجها منه بذلك على ذلك كذلك  ِعيَّ اإىل الفراق مبوت وطالق بائنتاجيال �َصْ
الثابت وكالته  بالوكالة عنها  ال�سقطي  الدين  الدين بن برهان  وكيلها فخر 
عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص مقدم ال�سداق ب�سهادة كل واحد من احلاّج 
عو�ص بن ابي الف�سل ف�سيل و�سليمان بن حجازي العجمية العارفني بها مع



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 480
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا مقبول من  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ تعريف �سقيقها فخر الدين تعريفا �َصْ
الثاين ل�سنة  رْيَراً يف ختام �سهر ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ الزوج املزبور لنف�سه قبول �َصْ

اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهد: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /195
ر�سم نفقة ح4

قا�ص

غرة ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 6/ 

1671م  /8

اهلُل تعاىل فر�َص وقدَر بعدما تاأمَل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
�سْدُر  الفخاِم  الف�سالِء  اأف�سُل  العظاِم  العلماِء  اأعلم  و�سيدنا  مولنا  َر  وتدبَّ
املوايل العظاِم �سيُخ ال�سالِم المُل من اهلل تعاىل منه واح�سانه الراجي عفَوه 
ال�صِّ  الكرمي يف  املراقُب موله  والتقوى  الديِن  الكارُع من حيا�ِص  وغفراَنه 
ُه الكرمُي مولنا م�سطفى  ُع َخطُّ ِعّي املوىل املويل امُلَوقَّ والنجوى احلاكُم ال�صَّ
اأَفْندي يحيى باأعايل نظريه دام اأَْعاله بر�سِم نفقِة وك�سوِة اأحمد ابن املرحوم 
ال�سيخ حممد احللبي القا�ص عن �سن البلوغ فيما ل بد له منه ول غنى له عنه 
من ثمن حلم وخبز وادم و�سابون واثواب ودخول حمام و�ساير احتياجاته 
قطع  ثالث  اأْدَناه  تاريخه  من  ومي�سي  مير  يوم  كل  يف  قيمته  ما  ِعّية  ال�صَّ
ِعّي امل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه لو�سيه  م�صية واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اخلواجة م�سطفى بن �سليمان التفاجي ان ِبَقْب�ص معلوم جهاته يف كل �سنة 
وقدره ثمانية غرو�ص وينفق عليه ذلك يف كل يوم مب�سي من تاريخه اأْدَناه 
وبال�ستدانه عند احلاّجة وبالرجوع بنظري ما يتجمد له بعد ذلك على مال 
رْيَراً يف  القا�ص املزبور فر�سا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

غرة ربيع الثاين من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ مو�سى، حممد جلبي، كاتبه. 

 /195
زواجح5

غرة جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 4/ 

1671م  /9

َج احلاّج م�سطفى بُن اأحمد  لدى مولنا اأحمد اأَفْندي بِن حممٍد داَم ف�سُلُه تزوَّ
)... .... ( كان عليه الرحمُة والر�سوان، مبخطوبِته فاطمَة بنِت احلاّج �سالِح 
واملواِنِع  الزوِج  عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  النابل�سي  النبي  عبد  احلاّج  ابِن 
نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّيِة.  ال�صَّ
لها  احلالُّ  عددية  غر�سًا  ثالثون  �سداقا جملته  و�سلم  عبيه  اهلل  �سلى  حممد 
من ذلك ع�صون غر�سا عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها منها ثمانية 
اأ�سبابا نظري الثنى ع�ص غر�سا ما هو حلاف وفرا�ص  غرو�ص نقدا وعو�سها 
وقمي�ص بخم�سة غرو�ص وزريبه حمرا بغر�سني وطا�سة نحا�ص كبرية بغر�ٍص 
واحٍد، وخمدة بغر�ٍص واحٍد و�سحٍن نحا�ٍص بغر�سني والباقي بعد احلال ع�صة 
ًا ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجيال �َصْ اإىل الفراق مبوت  غرو�ص موؤجلٌة لها عليها 



481عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

عنها  بالوكالة  املزبور  والُدها  وكيُلها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  َجها  زوَّ
ِبَقْب�ص معحل ال�سداق املزبور  الثابتة وكالُته عمها يف ذلك ويف العرتاف 
ب�سهادة كل واحد من احلاّج حممد بن ال�سفيق وفخر اأمثاله علي ب�سه بن اأحمد 
ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا  الدلل  بن علي  احلاّج مرعب  بتعريف  بها  العارفني  املزبور 
وت  ًا  ِعيَّ �َصْ قبول  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �َصْ �سحيحا  زواجا 
رْيَراً يف غرة جمادي الوىل  العقد بح�سورمن لهم العقد بح�سورهم �صعا حَتْ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، حممد جلبي الرتجمان، 

كاتبه. 

196 ح1

�صاء دار 
َحلَّة  مِبَ

�سهيون 
اجلوانية

18 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /23

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأفندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ُه باأعايل نظريه، دام اأَْعاله ا�سرتى فخر الأَفا�سل املَكْرمني �ساللة  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
العلماء العاملني ال�سيخ عبد القادر بن املرحوم ال�سيخ اإبراهيم ال�سهري ن�سبه 
املبارك بابن ابي �صيف مباله لنف�سه دون غريه من فخر االفا�سلني ال�سيخ 
اهلل  �سنيع  على  ِعّي  ال�صَّ الو�سي  العجمي  ال�سهري  عبداهلل  ال�سيخ  بن  عبداهلل 
ال�سيخ  يتيم املرحوم  الدين  الديري وعلى �صف  ال�سيخ خليل  ينيم املرحوم 
وعلى  الديري  اإبراهيم  ال�سيخ  املرحوم  يتيم  م�سطفى  وعلى  الديري  اأحمد 
فباعها  البلوغ  القا�صين عن درجة  الديري  اهلل  ال�سيخ حمب  يتيمة  فاطمة 
اأَفْندي  ة ال�سيخ خليل وال�سيخ اإبراهيم ووالدهم �صف الدين  وفا ما ثبت بِذمَّ
�ص  اأَفْندي  حممد  وقف  جلهة  ِعّي  ال�صَّ الدين  من  املزبور  اهلل  حمب  وال�سيخ 
حمفل قا�سي القد�ص ال�صيف �سابقا مبوجب �سجل �سابق على تاريخه اأْدَناه 
�سجل  مبوجب  فيه  بيانه  الآتي  املبيع  فيه  ذكره  الآتي  الدين  على  ورهون 
لدى  امل�سمون  ثابت  واأَْلٍف  �سبعني  ل�سنة  احلرام  ة  احِلجَّ ذي  غرة  يف  موؤرخ 
ًا وهو  ِعيَّ ع اأَْعاله بوجه الو�سي املزبور ُثُبْوتًا �َصْ ِعّي امُلَوقَّ مولنا احلاكم ال�صَّ
ِعّي امل�سار  خملف من ال�سيخ �صف الدين املزبور وباذم مولنا احلاكم ال�صَّ
اليه للو�سي املزبور بيع الرهن الآتي بيانه يف وفا الدين الآتي ذكره فيه اذنا 
ل  ة ال�سائعة َوَقْدُرها الثلث ثمانية قراريط من اأ�سْ ًا وذلك جميع احُل�سَّ ِعيَّ �َصْ
َحلَّة  اأربعة وع�صين قرياطا من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�صيف مِبَ
�سهيون اجلوانية التي كانت قدميا م�سبنة تعرف باملن�سورية �صكة وقف 
بن ابي �صيف بحق الباقي امُل�ْسَتِمله على علوي و�سفلي و�سهريجني معدين



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 482
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

جلمع ال�ستية ومنافع ومرافق وحقوق �صعية املحددة قبلة بفاخورة اولد 
املزبورة  الدار  بابا  ومنه  ال�سالك  بالطريق  و�صقا  الفاخوري  الرحمن  عبد 
الزيتونه بجميع  بدار  باولد وح�سونه وغربا  تعرف  و�سمال حاكورة هناك 
اليه  ون�سب  به  كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف  ذلك  حقوق 
ِعّي النايف للجهاإله  وبكل حق هو لذلك �صعا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
�صعا بثمن قدره خم�سة وخم�سون غر�سا يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة 
العرتاف  بذلك  باعرتافه  املزبور  البايع  بيد  مقبو�سا  حال  ثمنا  م�صية 
الثمن املرقوم  ة امل�سرتي املزبور من جميع  ِذمَّ ِعّي مبوجب ذلك بريت  ال�صَّ
ِعّي براءة قب�ص وا�ستيفاء  ِعّية بالطريق ال�صَّ ومن كل جزء منه الرباءة ال�صَّ
وت�سلم  مرعي  وقبول  �صعي  باإيجاب  ذلك  يف  بينهما  البات  البيع  و�سدر 
ِعّية والتفرق  وت�سلم �سحيحني �صعيني بعد الرويه واملعرفه واملعاقدة ال�صَّ
بالأبدان عن ترا�سي منهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه 
على  املتويل  الرزاق  عبد  بن  م�سطفى  ال�سيخ  وهذا  �صعا  يجب  حيث  لزم 
اخلم�سة  املزبور  الو�سي  من  قب�ص  انه  واعرتف  املزبور  اأَفْندي  وقف حممد 
الثابت  الوقف  مال  ل  اأ�سْ غر�سا  خم�سون  منها  املْزُبوَرة  غر�سا  واخلم�سني 
ة املزبورة  مبوجب ال�سجل املزبور وخم�سة غرو�ص بقية ربحه وفك رهن احُل�سَّ
ًا وح�ص على م�سطفى يتيمي حممد الاللني بالقد�ص ال�صيف  ِعيَّ فكاكا �َصْ
ة  احُل�سَّ على  النداء  اأ�سهرا  اأنهما  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واخربا 
يوجد  قلم  كامل  �سهر  مدة  الزيادات  ومواطن  الرغبات  املزبورة يف حمالت 
من يرغب يف �صائها بالثمن املزبور �سوى امل�سرتي املرقوم اخبارا مرعيا 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا 
رْيَراً يف ثامن ع�ص ربيع الثاين من �سهور  ًا حَتْ ِعيَّ امل�سار اليه اأَْعاله ُثُبْوتًا �َصْ

�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

خليل، حممد جلبي، كاتبه.
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�صاء دار 
بباب 

ال�ساهرة

17 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /22

َر مبجل�ِص  هذه حجٌة �صعيٌة ووثيقٌة �صيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  وحمفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�صيعِة 
ال�صيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بني يدي مولنا الَعاِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، حمرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
اأفندي،  ح�سن  املويل  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  وامل�سلمني،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ُه باأعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه ا�سرتى رجب بن حممد  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
مباله لنف�سه دون غريه من ابي ال�سعود احلاّج ذيب النابل�سي فباعه ما هو له 
ِعيِّ احلاّج قا�سم بن حممد املغربي وجاٍر يف ملِكه ومنتقٍل اليه بالبتياع ال�صَّ



483عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ويده وا�سعٌة على ذلك دون املعار�ص له يف ذلك اإىل حني �سدور هذا البيع 
وذلك جميع الدار الكائنة بالقد�ص ال�صيف بخط باب ال�ساهرة امُل�ْسَتِملة على 
ويحدُّها  �صعيٍة  ومرافٍق وحقوٍق  ومنافٍع  واإيواٍن  ماء  بداخله �سهريج  بيت 
النابل�سي و�صقا  اأبي ع�ساه  ال�سهري بابن  اإلهنود)1( وتامه دار  قبلًة زاوية 
دار املرحوم و�صيح املغارين و�سمال حاكورة باب ال�ساهرة وتامه زقاق 
ذلك  حقوق  بجميع  الفران  ببابي  تعرف  دار  وغربا  الباب،  وفيه  نافٍذ  غري 
وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اليه وبكل حق هو لذلك 
ِعّي النايف للجهالة�صعا بثمن قدره  �صعي املعلوم ذلك عندهما العلم ال�صَّ
ثالثة ع�ص غر�سا عددية ثمنا حال مقبو�سا بيد البائع املزبور بعرتافه بذلك 
ة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن  ِعّي مبوجب ذلك بريت ِذمَّ العرتاف ال�صَّ
قب�ص  براءة  ِعّي  ال�صَّ بالطريق  ِعّية  ال�صَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املرقوم 
وا�ستيفاء و�سدر البيع البات بينهما يف ذلك باإيجاب �صعي وقبول مرعي 
ِعّية  ال�صَّ الروؤَْية واملعرفة واملعاقدة  و�سلٍم وت�سليم �سحيحني �صعيني. بعد 
والتفرُّق بالأبدان عن ترا�ٍص بينهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعية 
على  و�سدَّق  املزبور  قا�سم  احلاّج  وح�ص  �صعا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه 
�سحة البيع )املرتد( و�سدوره من اأهله يف حمله، ول حق له من قبل لبايع اأو 
ًا ت�سادقوا على ذلك وثبت م�سمون ذلك لدى  ِعيَّ مل�سرٍت ب�سبب ذلك ت�سديقا �َصْ
رْيَراً يف �سابع ع�ص ربيع  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   

خليل، حممد جلبي، كاتبه.
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24 ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /29

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
العلماِء  عمدِة  بالإحكام،  الأحكاِم  حمرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر  الإ�سالِم  ق�ساِة 
الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  الأعالِم 
اأَْعاله وح�ص فخر اأمثاله احلاّج اإبراهيم بن احلاّج كرمي  باأعايل نظريه دام 
ب�سه بن  ِعّي عن قبل بن عمه عبداهلل  ال�صَّ الوكيل  الزين  بابن  ال�سهري  الدين 
احلاّج فخر الدين الزين الثابت وكالته عنه يف الطالق الآتي ذكره فيه وذلك 
لوكيلها �سداقها  موؤخر  دفع  ويف  حممد  احلاّج  بنت  بدرى  زوجته  طالق 

)1( زاوية الهنود: تقع اتجاه دار النيابة قرب باب الساهرة، أسسها بابا فريد شكر كنج من مسلمي الهنود، كانت تتقاضي 
كبقية الزوايا في القدس نصيب من الخبز والزيت من العمارة العامرة. العارف، عراف. المفصل في تاريخ القدس، ص 
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والدها املزبور بيده كل واحد من فخر اأْقرانه عبد النبي بلوكبا�سي بن �سالح 
الوكيل  عليه  واأ�ْسَهد  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  املر�ستق  يو�سف  بن  الدين  فخر  واحلاّج 
بح�سور  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ ا�سهادا  بائنة  طلقة  املزبورة  بدرى  طلق  انه  املزبور 
ِعّي عنها الثابت وكالته عنها  احلاّج حممد والد بدرى املزبورة الوكيل ال�صَّ
يف قب�ص موؤخر ال�سداق لها من الوكيل املزبور ونفقة عدتها وال�سهاد الآتي 
ذكره فيه ب�سهادة كل واحد من جدها املعلم زين بن خايا الز�سن ومعتوق 
من  قب�ص  انه  عرتف  وا  واأَقرَّ  ًا  ِعيَّ �َصْ ُثُبْوتًا  بها  العارفني  املزبور  زن  بن 
وقدره خم�سون  املزبورة  بنته  �سداق  موؤخر  املزبور  الوكيل  ابراهني  احلاّج 
غر�سا عددية ونفقه عن طالقها املزبور وقدره خم�سة غرو�ص عددية ولحق 
لبنته موكلته املهر من قبل مطلقها املزبور ب�سبب نفقتها ونفقة ولدها منه 
فر�ص  وا�سقط  تاريخه  يوم  اإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  �سابقا  عليه  املكتتبة 
الوكيل  اإبراهيم  ًا و�سدقه على ذلك كله احلاّج  ِعيَّ �َصْ ا�سقاطا  نفقة املزبورة 
لدى  ذلك  م�سمونه  ثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  ًا  ِعيَّ �َصْ ت�سديقا  املزبور 
رْيَراً يف تاريخ ع�صين  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي املومى اليه ُثُبْوتًا �َصْ مولنا احلاكم ال�صَّ

ربيع الثاين من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،   �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ علي، حممد جلبي، كاتبه. 
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دفع 5 
�سلطانيات 
ذهب من 
ال�صة 
الرومية

غرة جمادي الوىل 
 /9  /4 1082هـ/ 

1671م

اأعلِم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
م�سايِخ  �سيِخ  الناِم  م�سكالِت  حالَِّل  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ اأف�سِل  العظاِم  العلماِء 
املراقِب  والتقوى  الديِن  حيا�ِص  مْن  الكارِع  العظاِم  املوايل  �سدِر  ال�سالِم 
ِعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْندي بن  ملولُه الكرمِي يف ال�صِّ والنجوى، احلاكِم ال�صَّ
ُه الكرمُي باأعايل نظريه دامْت ف�سائُله ومعاليه حلامل هذا  ِع َخطُّ يحيى امُلَوقَّ
ابن  اإبراهيم  ال�سيخ  اولد  ومف�سلة  ومو�سى  حممٍد  وناقليه  ِعيِّ  ال�صَّ الكتاِب 
ال�سيخ حممد غ�سبة خم�سة �سلطانية ذهبا من ال�صة الرومية الواردة يف كل 
�سنة من الق�سطنطينية املحميِة اإىل القد�ِص ال�صيِف ال�سنية من جماعة ال�سلح 
ال�سيخ مو�سى  املرحوم  بنت  اأ�سيل  احُلْرَمة  والدِتهم  بينهم عو�سًا عن  �سوية 
واأَِذَن مولنا  اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها،  فتيان بحكم وفاتها 
ِعّي امل�سار اليه خلَّد اهلل النَِّعم عليه بتناول اخلم�سة �سلطانية يف  احلاكم ال�صَّ
واأَِذَنا �سحيحني �صعيني  اأمثالهم تقريرا  اأُ�ْسَوة  كل �سنة يف وقته من حمله 

رْيَراً يف غرة �سهر جمادي الوىل ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
مو�سى،  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه.
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ن�سف 
�سلطاين 
ذهب من 
ال�صة 
الرومية

غرة جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 4/ 

1671م  /9

اأعلُم  َر �سيُدنا ومولنا  َقرَّ اأَجلَّه اهلل تعاىل  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
رين �سدُر املوايل املَكْرمني  العلماِء العظاِم املتبحرين اأف�سُل الف�سالِء امُلَتاأخِّ
الراجي عفُوه وغفراُنه  واح�ساِنه  تعاىل  اهلل  المُل من  الديِن  م�سكالِت  حالُل 
ه الكرمي  ع َخطُّ ِعيُّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْندي ابن يحيى امُلَوقَّ احلاكُم ال�صَّ
ِعّي وناقلة هذا  باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه حلاملة هذا الكتاب ال�صَّ
اخلطاب امّلْرِعّي مف�سلة بنت ال�سيخ اإبراهيم بن املرحوم ال�سيخ حممد غ�سبة 
ن�سف �سلطاين ذهب من ال�صة الرومية الواردة يف كل �سنة من الق�سطنطينية 
املحمية اإىل القد�ص ال�صيف ال�سنية من جماعة ن�ساء باب َخّطة داود مبوجب 
ال�سيخ مو�سى فتيان بحكم وفاتها  ابنة املرحوم  اأ�سيل  احُلْرَمة  عن والدتها 
ِعّي امل�سار  اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها واأَِذَن مولنا احلاكم ال�صَّ
اأُ�ْسَوة  حمله  من  وقته  يف  �سنة  كل  يف  ذلك  بتناول  املْزُبوَرة  للُمَقّررة  اليه 
رْيَراً يف غرة �سهر  اأمثالها تقريرا واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني �صعا حَتْ

جمادي الوىل �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ مو�سى،  الدقاق،  ال�سيخ علي  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   

ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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ح3

تن�سيب 
و�سيا 
ًا ِعيَّ �َصْ

2 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 5/ 

1671م  /9

مولنا  ن�سَب  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ امّلْرِعيِّ  ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِعيُّ  ال�صَّ احلاكُم  العظاِم  املوايل  �ساللُة  الكراِم  املدر�سني  افتخاُر  و�سيُدنا 
الكرمُي باأعايل  ُه  ُع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْندي  اأَفْندي بُن م�سطفى  اأحمد  الق�ساُم  املوىل 
نظرِيِه دامْت ف�سائُله ومعاليه فخُر التقياِء ال�سيُخ اإبراهيم ابن املرحوم فخر 
وهم  ال�سغار  اأولده  على  ًا  ِعيَّ �َصْ و�سيا  ع�سبة  بن  حممد  ال�سيخ  الفاحلني 
ِعّي  ه الإرث ال�صَّ حممد ومف�سلة القا�صين عن درجة البلوغ لي�سبط ما جرَّ
َية  اليهم من والدتهم احلرنة اأ�سيل ابنة املرحوم ال�سيخ مو�سى فتيان امُلَتَوفِّ
للقا�صين  وامل�سلحة  اخلط  فيه  ما  ويتعاطى  ال�صيف  القد�ص  مبدينة 
العائِد  ِعّيِة  ال�صَّ الت�صفات  و�سايِر  وعطاٍء  واخٍذ  و�صاٍء  بيٍع  من  املزبورين 
احلاكم  مولنا  له  واأَِذَن  تعاىل.  املزبورين ح�سبة هلل  القا�صين  على  نفُعها 
اأو�ساه بتقوى اهلل تعاىل يف  ِعّي بتعاطي ذلك ح�سبة هلل تعاىل بعد ان  ال�صَّ
رْيَراً يف ثاين �سهر  واأَِذَنا �سحيحني �صعيني مقبولني حَتْ المور كلها ن�سبا 

جمادي الوىل من �سهور �سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه.
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�سداد دينح4

اوا�سط ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /8  /20

اأعلِم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى مولنا و�سيِدنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
الفخاِم حالِل م�سكالِت الناِم �سدِر املعايل  الف�سالِء  اأف�سِل  العظاِم  العلماِء 
الديِن الكارِع من حيا�ِص  العظاِم �سيِخ ال�سالِم مميِِّز احلالِل عن احلراِم، 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املوىل  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم  والنجوى  ال�صِّ  يف  الكرمَي  موله  املراقِب  والتقوى 
اأَْعاله  دام  نظريه  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ يحيى  بِن  اأَفْندي  م�سطفى 
الوكيل  املحت�سب  الدين  بدر  بن  الدين  احلاّج كمال  واحد من  ملا ح�ص كل 
ِعّي من قبل اخيه احلاّج فخر الدين الثابت وكالته عنه فيما ياأتي بيانه  ال�صَّ
الن ولد  فيه �صعا ومردخاي ولد بلنياي اليهودي واي�ساق ولد مو�سى واأ�سْ
حييم وهارون ولد اي�ساق و�سبتاي ولد يعي�ص و�ساول فرج كلهم من اليهود 
ال�صيف وت�سادقوا  بالقد�ص  القاطنني  الفرجن  اليهود  املتكلمني على طائفة 
ة اليهود املزبورين قدره الف  على ان املبلغ املرتتب للحاج فخر الدين بِذمَّ
الدار  غر�ص ومايتا غر�ص وخم�سون غر�سا ف�سة عددية مرهونا عليه جميع 
�سفر  بغرة  موؤرخ  م�سطور  مبوجب  عندهم  واملعلومة  اليهود  َحلَّة  مِبَ الكائنة 
اخلري ل�سنة و�سبعني واأَْلٍف قب�ص احلاّج كمال املزبور من املبلغ املرقوم عن 
يد ياقوب اليهودي مب�ص املحرو�سة �سبعماية غر�ص وخم�سني غر�سا عددية 
ماية  اليهودي  �سلمون  يد  ومن  غر�سا  خم�سني  املزبورين  اليهود  يد  ومن 
غر�ص فيكون جملة ما هو يف قب�ص احلاّج كمال املزبور من املبلغ املرقوم 
ت�سعماية غر�ص ف�سة عددبة وتاأخر له اخر كل قب�ص وح�ساب ثالثماية غر�ص 
ا�سهر  �ستة  مل�سي  باملبلغ  امهلهم  املزبورين  اليهود  ة  بِذمَّ غر�سا  وخم�سون 
ت�سي من غرة �سهر تاريخه اأْدَناه وابقوا رهن الدار على حكمه ثم اأ�ْسَهد عليه 
اليهود  طايفة  قبل  املرقوم  ملوكله  ول  له  حق  ل  انه  املرقوم  كمال  احلاّج 
املزبورين ول دينا ول قر�سا ول معاملة بتم�سك ول بحجة ول حقا مطلقا 
ملا م�سى من الزمان واىل يوم تاريخه ما عدا املبلغ املغري ق�سده ثالثماية 
والبقاء  ال�سهاد  عموم  يف  تدخل  ل  باقية  فانها  غر�سا  وخم�سون  غر�ص 
امُلَوّكل املرقوم و�سدق على  الدين  ِعّي وح�ص بح�سورهم احلاّج فخر  ال�صَّ
ِعّي ت�سادقوا على ذلك كذلك ثبت م�سمون ذلك  �سحة ذلك كله الت�سديق ال�صَّ
رْيَراً يف اوا�سط �سهر  ًا حَتْ ِعيَّ ِعّي امل�سار اليه ُثُبْوتًا �َصْ لدى مولنا احلاكم ال�صَّ

ربيع الثاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف 
ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح5

غرة جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 4/ 

1671م  /9

اأحمٍد  بُن  داَم ف�سُله، تزوَج احلاّج حممد  اأَفْندي بِن حممٍد  اأحمَد  لدى مولنا 
الرمليَّ مبخطوبته �ست البنات بنت ابي الف�سل ف�سيله املراأة الكاملة اخلالية 
توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  اأ�سدقها  ِعّية  ال�صَّ املوانع  عن 
و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا جملته خم�ص وع�صين غر�سا 
احلال لها من ذلك خم�ص ع�ص غر�سا عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
ًا والباقي بعد احلال ع�صة غرو�ص موؤجلة لها ِعيَّ الآتي ذكره فيه قب�سا �َصْ



487عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

َجها منه بذلك على  ًا زوَّ ِعيَّ عليها اإىل الفراق مبوت او طالق بائن تاأجيال �َصْ
قي  عنها  بالوكالة  العجمية  حجازي  بن  �سليمان  ولدها  وكيلها  كذلك  ذلك 
ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص موؤجلها ال�سداق املرقوم ح�سبما وكلته باملجل�ص 
ِعّي وعرف بها كل واحد من ولد خليل بن حجازي املزبور وحممد على  ال�صَّ
ًا مقبول من الزوج املزبور  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ اخيه لمه تعريفا �َصْ
رْيَراً يف غرة جمادي الوىل ل�سنة اثتني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ لنف�سه قبول �َصْ
ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   

حممد بن عبد الرزاق بن عبد القادر، حممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /198
ح1

تق�سيم 
مرتوكات 

2 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 5/ 

1671م  /9

املعروف  حممٍد  بِن  اأحمد  املرحوِم  مرتوكاِت  وتق�سيَم  وبيَع  �سبَط  يت�سمُن 
ِعيُّ يف زوجِته  ى اإىل رحمِة اهلِل تعاىل واملنح�ُص ارُثه ال�صَّ بابِن بركة امُلَتَوفَّ
احُلْرَمِة املدعوة �سفية بنِت رجب اللدي ويف ولده املدعو ابي الن�ص القا�ص 
و�سيا  املن�سوب   )...( الرحمن  عبد  ال�سيخ  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �َصْ انح�سارا 
ِعّي على القا�ص املزبور مبوجب حجة �صعية  ًا من قبل احلاكم ال�صَّ ِعيَّ �َصْ
ومبعرفة �سفية الزوجية املرقومة وعرف بها اأخوها خلف وابن عمها يو�سف 
ًا �سدر ذلك لدى مولنا و�سيِدنا افتخاِر  ِعيَّ ًا �َصْ ِعيَّ بن يو�سف ال�سقا تعريفا �َصْ
ِعيِّ  املدر�سني الكراِم زبدِة العلماِء الفخاِم �ساللِة املوايل العظاِم احلاكِم ال�صَّ

ُه الكرمي عليه دامت نعم الباري عليه.  ِع َخطُّ املواىل الق�سام امُلَوقَّ
َحلَِّة باِب العموِد بالقد�ِص ال�صيِف 6150، طنجرة  ثمُن جميِع الداِر الكائنِة مِبَ
مقبو�ص  اإْثبات  زوجة  املزبورِة  الزوجِة  �سداِق  موؤخُر   ،37 ومزداة  �سغرية 
بيدها 600 ،ر�سم ق�سمة 110 خرج ق�سمة 50 ، اجرة اجر مو�سى 30، )...( 
الدار 60، حم�سول من و )...( 30 جميع 6187 تخمني 7206 نفقة 809 
17196 ح�سة الزوجة بحق الثمن   ،  5297 10 جممل  2029 خرج  خمن 
 4635 الباقي  بحق  املزبور  الن�ص  ابي  ح�سة   ،  222 عددية  623غر�سًا 

غرو�ص 1542 
من  ها  خ�سَّ ما  املزبوِر  �سداِقها  خَر  ُموؤَ املرقومُة  �سفيُة  الزوجُة  ْت  وقب�سَ
املبلِغ املرقوم بيدها باحل�صِة واملعاينِة وعرَّف بها اأخوها خلف وبن عمها 
ًا وقب�ص الو�سي املرقوم ما خ�صَّ القا�ص املزبور بيده  ِعيَّ يو�سف تعريفا �َصْ
رْيَراً يف ثاين �سهر جمادي الوىل ل�سنة  ًا حَتْ ِعيَّ باحل�صة واملعاينة قب�سا �َصْ
اثنني وثمانني واأَْلٍف حرر هذا الدفرت على وجه العبد )...( اهلل �سبحان اأحمد 

م�سطفى الق�سام بالقد�ص ال�صيف ).........( 

 /198
ح2

طالق 
ب�سبب

غرة جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 4/ 

1671م  /9

�سيِدنا  لدى  ح�َصْت  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعِيّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ومولنا قدوِة ق�ساِة ال�سالِم ذخِر ولِة الأناِم عمدِة املدر�سني العظاِم احلكاِم
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ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�سفر 
والغياب

ُه الكرمُي باأعايل نظِرِه  ِع َخطُّ ِعِيّ ال�سافعِي املوىل نوِر الديِن اأَفْندي امُلَوقَّ ال�صَّ
داَم اأَْعاله حلرمِة املدعوِة مباركة بنت اأحمد املغربية وعرَّف بها فخُر التقياِء 
ًا  ِعيَّ �َصْ تعريفا  ال�صيف  بالقد�ص  املغاربة  �سيخ  حممد  بن  ريان  ابو  احلاّج 
ِعّي ال�سافعي امل�سار اليه ان زوجها عبد العزيز  وذكرت ملولنا احلاكم ال�صَّ
املغربي القيالين �سافر من القد�ص ال�صيف عنها وتركها يف حمل طاعته بال 
عندها  يرتْك  ول  النفقِة  عن  عاجٌز  معدٌم  فقرٌي  وهو  �صعي  منفق  ول  نفقة 
ا�سياء ولي�ص له عقاٌر ول ماٌل ينفُق منه وانه غائب عنها من مدة اربع �سنوات 
�سابقة على تاريخه، وانه ل ير�سْل اليها �سيئا وو�سلها ول جتد من ت�ستدين 
منه لتنفق على نف�سها وانقطع خربه عنها و�ساق ذرعها ب�سبب ذلك وطلبت 
النظر يف ق�سيتها على قاعدة مذهبه  ال�سافعي  ِعّي  ال�صَّ من مولنا احلاكم 
امل�سار  ال�سافعي  لديها مولنا احلاكم  املنيف وحدد ذلك  ال�صيف ومعتقده 
ال  تخرْت  فاأبْت ول  الجر  لها من  واحت�سبت مبا  اإْن هي �سربت  واأخرب  اليه 
ِعّي ال�سافعي امل�سار اليه بينة  الف�سَخ. فعند ذلك طلب منا مولنا احلاكم ال�صَّ
املغربي  بن جمعة  من�سور  احلاّج  من  واحٍد  كلَّ  واأح�صْت  بذلك.  لها  ت�سهد 
ِعّي  ال�صَّ ال�ست�سهاد  عن  و�سهدا  املغربي  حممد  بن  قا�سم  واحلاّج  التون�سي 
باأن عبد العزيز املغربي القيالين املغربي زوج مباركة املزبورة غاب عنها 
اأربع �سنوات �سابقة على تاريخه وتركها يف حمل طاعته بالقد�ص  من مدة 
ال�صيف بال نفقة ول منفق �صعي وانه �سافر عنها وهو فقري فقَر معدٍم ل 
فُقِبلْت  �صعية  �سحيحة  �سهادة  عنها  عاجز  الن  واىل  النفقة  على  له  قدرة 
باأن  العظيم  باهلل  املزبورة  مباركة  وحلفت  ًا  ِعيَّ �َصْ قبوًل  بذلك  �سهادُتهما 
زوجها عبد العزيز املغربي غاب من القد�ص ال�صيف وتركها يف حمل طاعته 
له  قدرة  ل  معدم  فقر  فقري  وهو  تاريخه  على  �سابقة  �سنوات  اربع  مدة  من 
ًا جامعا ملعاين احللف  ِعيَّ على النفقة وانه ما ار�سل �سيئا وو�سلها حلفا �َصْ
. فعند ذلك اأ�ْسَهدُت على نف�سها مباركة املزبورة ب�صيح لفظها انها  ال�َصِْعيَّ
ف�سخت عقد نكاحها من زوجها عبد العزيز املرقوم واختارت فراقه اإ�سهادا 
لها  احلكم  اليه  امل�سار  ال�سافعي  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  ًا وطلبت من مولنا  ِعيَّ �َصْ
ًا فبموجب ذلك باتت مباركه  ِعيَّ ب�سحة ف�سخ النكاح فحكم لها بذلك حكمًا �َصْ
رْيَراً يف غرة جمادي الوىل  ِعّية حَتْ املزبورة من ع�سمة زوجها البينونه ال�صَّ

ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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�ساللُة املوايل املَكْرمني احلاكُم ال�صعي املوىل الق�سام اأحمد م�سطفى اأَفْندي 
من  واحٍد  كلِّ  نفقِة  بر�سِم  عليه  الباري  نعُم  دامْت  عليه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ
 )...( حممد  املرنح  اإبراهيم  ال�سيخ  اولد  القا�صين  ومف�سلة  ومو�سى  حممد 
و�سابون  وادم  وخبو  حلم  ثمن  من  عنه  لهم  غنى  ول  منه  لهم  بد  ل  قيما 
ذلك  قيمة  ما  ِعّية  ال�صَّ احتياجاتهم  و�ساير  حمام  ودخول  اثواب  وغ�سيل 
وقدره يف كل يوم مير ومي�سي من تاريخه اأْدَناه قطعة ون�سف قطعة م�صية 
ذلك  باإنفاق  عليه  النَِّعم  اهلل  خلَّد  اليه  امل�سار  ِعّي  ال�صَّ احلاكم  مولنا  واأَِذَن 
ِعّي من قبل والدتهم املرحومة  عليهم من ريع مالهما ليل اليهم بالرث ال�صَّ
اأ�سياًل )...( املرحوم ال�سيخ مو�سى فتيان وبال�ستدانة عند احلاّجة والرجوع 
ًا مقبول �صعا حتررا يف رابع  ِعيَّ بنظري ما يتخذ له على ريع باملطر اإذنا �َصْ

�سهر جمادي الوىل ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سافعي،  ال�سيخ نور الدين  ال�سيخ زكريا الديري،  �سهود: 
علي الديري، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، حممد جلبي، 

كاتبه. 
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تيمار قرية 
جبع

4 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 7/ 

1671م  /9

اأعلِم  اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا  ِر امّلْرِعيِّ  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�صَّ
م�سايِخ  �سيِخ  العظاِم  املوايل  �سدِر  الفخاِم  الف�سالِء  اف�سِل  العظاِم  العلماِء 
ال�صِّ  الكرمِي يف  املراقِب ملوله  والتقوى  الديِن  الكارِع من حيا�ِص  ال�سالم 
ُه الكرمُي  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْندي امُلَوقَّ والنجوى احلاكِم ال�صَّ
باأعايل نظرِيه دامْت ف�ساِئلُه ومعاليه، ملا ح�ص حممد بيك بن املرحوم علي 
بيك بن اأرغون واأح�َص عبد الرحيم بيك ابن املرحوم اأ�سد بيك ال�سهري بابن 
عليان وذكر حممد بيك املزبور اأنَّ من اجلاري يف تيماره وتيمار عبد الرحمن 
ال�صيف  بالقد�ص  ال�سباهبة  ُكُهم من  ُي�ْصِ املزبور واخيه عمر مع ح�سن  بيك 
جمبع قرية جبع)1( وتوابعها مبوجب براواتهم ال�سلطانية املخلَّدة بايدبهم 
وان رعايا القرية ح�سدوا غلتهم ودر�سوها وطيبوها بنوادرهم مبعرفة خليل 
ال�سباهية  قبل  من  عليهم  واملبا�ص  المني  القرية  على  ال�سباهية  احد  بيك 
عبد  وان  الغلة  من  ح�س�سهم  واخذ  ال�سباهية  ح�سور  القرية  رعايا  وطلبوا 
ا�صار  ذلك  الغله ويف  لق�سم  الذهاب  واأخوه عمر ممتنعني من  بيك  الرحمن 
عليهم وتعطيل لهم ويت�سل�سل المر اإىل خراب القرية، وطلب من مولنا احلاكم 
ح�سب  الغلة  ويق�سموا  معهم  يذهب  بان  الرحمن  عبد  على  التنبيه  ِعّي  ال�صَّ
عاداتهم فعند ذلك نبه مولنا احلاكم ال�صعي امل�سار اليه على عبد الرحمن 
القرية ويق�سمون الغلة اإىل  املزبور بان يذهب هو واأخوه عمر مع رفقائه 

)1( قرية جبع: تقع شمال شرق القدس قرب قرية عناتا. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص247.



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 490
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وال�صر. وبعد ذلك كل  التعطيل  لعدم  لهما من ذلك  احلا�سلة وياأخذون ما 
ًا  ِعيَّ ِعّي تبينها �َصْ من له قبله دعوى �صعيه ينتظر بينة وبينة بالوجه ال�صَّ
رْيَراً يف رابع جمادي الوىل من �سهور �سنة اثنني وثمانني  مقبول �صعا حَتْ

واأَْلٍف. 
�سهود: �سهد ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

ابو الفتح، كاتبه. 
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دعوى من 
ال�سباغني 

�سد 
�سيخهم

اواخر ربيع الثاين 
�سنة 1082هـ/ 3/ 

1671م  /9

�سيِدنا  لدى  ح�َص  ملا  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�صَّ باملجل�ِص 
ِق قدوِة ق�ساِة ال�سالِم ذخِر ولِة الناِم  ِق الفا�سِل امُلَحقِّ ومولنا الَعاِلِ امُلَدقِّ
نظريه  باأعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ حممِد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  ِعيِّ  ال�صَّ احلاكِم 
دامت ف�سائله ومعاليه كل واحد من ال�سيد علي القوا�ص وال�سيد اأحمد ابن ال�سيد 
ال�سيد جعفر وكرمي بن العرج وح�سني ب�سه بن  يو�سف وال�سيد ا�سماعيل بن 
عبد الغفار الخر�ص واملعلم يحيى بن قرطم بن قرهاط وعو�ص بن بدر الدين 
ال�صيف  بالقد�ص  ال�سباغني  جماعة  وهم  الطرابل�سي  علي  بن  الكرمي  وعبد 
واح�صوا معهم �سيخهم احلاّج خليل الدويك وادعوا عليه جميعا باأنهم كانوا 
اتفقوا معه جميعا باأن النيل الوارد اإىل القد�ص ال�صيف يقت�سمونه على ح�سب 
ال�سيخ عليهم. وان  عاداتهم القدمية كل منهم ياأخذ على قدر قدرته مبعرفة 
كان وكل يف ذلك ال�سيد مو�سى ابن املرحوم ال�سيد حممد الرتجمان وان كان 
املدعى  وان  ال�صيف  القد�ص  اإىل  الوارد  النيل  بينهم يف  وي�ساوي  ذلك  يقبل 
عليه ترك عاداتهم القدمية وخالفها. بهذا جاء نيل اإىل القد�ص ال�صيف ياأخذ 
جاء  يومني  مدة  من  واأنه  عليهم  �صراً  ذلك  يف  وان  مبفرده  به  ويخت�ص 
القد�ص ال�صيف نيل واأخذه واخت�ص به وطالبوه باح�سار النيل الذي اخذه 
ليوردوه فيما على عاداتهم و�ساألوا �سوؤاله عن ذلك، �سئل اأجاب باأنه اخذ من 
مدة يومني خم�سة ع�ص رطاًل نياًل ل غري ذلك واأنه باٍق ل يت�صف فيه ولهذا 
ِعّي  ال�صَّ احلاكم  فاأمره  القدمية  عادتهم  على  ويقت�سموه  يااأخذوه  اأن  اأرادوا 
ًا  ِعيَّ باأن يوزعه بينهم على عادتهم القدمية املعتادون عليها بينهم اأمراً �َصْ
ِعّي امل�سار اليه ان يرفع  ثم طلب اجلماعة املزبورين من مولنا احلاكم ال�صَّ
عنهم احلاّج خليل املرقوم وين�سب مكانه ال�سيد مو�سى املرقوم لكونه خالف 
ِعيُّ امل�ساُر اليه كثريا  عادتهم القدمية ا�ستخار اهلَل تعاىل مولنا احلاكُم ال�صَّ
على  ومتكلما  �سيخا  املرقوم  مو�سى  ال�سيَد  َب  ون�سَّ ون�سرياً،  هاديًا  واتخَذُه 
جماعة ال�سباغني املزبورة لينظر بينهم يف اأحواإلهم. وانه لهذا ورد نيل اإىل 
ال�صيف يوزعه بينهم كلٌّ منهم على قدِر قدرِته وي�ساوي بينهم يف  القد�ص 
�سنعِتهم على ح�سِب عاداتهم القدمية ورفع احلاّج خليل من امل�سيخة بطلبهم
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يف  رْيَراً  حَتْ �صعا  مقبولني  �صعيني  �سحيحني  واأَِذَنا  ن�سبا  بذلك  له  واأَِذَن 
اواخر ربيع الثاين الوارد بالتهاين ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. 

 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 
ال�سيخ خليل، حممد جلبي، كاتبه. 
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7 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 

1671م  /9  /10

املدعو  ال�ساب  تزوج  ف�سله  دام  حممد  بن  اأَفْندي  اأحمد  و�سيدنا  مولنا  لدى 
مو�سى  احلاّج  بنت  �ساحلة  مبخطوبته  العجلوين  الرحمن  عبد  بن  ر�سيد  بن 
اهلِل  بركِة  على  اأ�سدُقها  ِعّيُة  ال�صَّ املوانُع  اخلالية عن  البالغ  البكر  العجلوين 
تعاىل وعوِنِه وح�سِن توفيِقِه و�سنِة نبيِه حممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقا 
غر�ٍص  مايُة  ذلك  من  لها  احلالُّ  عدديًة  غر�سًا  وخم�سون  غر�ٍص  ماية  جملته 
ِعّي  ال�صَّ العرتاف  بذلك  باعرتاِفه  املزبوِر  وكيِلها  والدها  بيد  مقبو�سًة 
والباقي بعد احلال خم�سون غر�سا موؤجلة لها على الزوج املزبور اإىل الفراق 
جها منه بذلك على ذلك كذلك والُدها  ًا زوَّ ِعيَّ مبوت اأو طالق بائن تاجيال �َصْ
واحد من  ب�سهادة كل  ذلك  وكالُته عنها يف  الثابته  بالوكالة عنها  املزبور 
احلاّج حممد دانيال ونا�ص بن احلاّج عو�ص العارفني بها بتعريف اخيها 
ًا مقبول من الزوج املزبور بنف�سه  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ علي تعريفا �َصْ
رْيَراً يف �سابع �سهر جمادى الوىل ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  ًا حَتْ ِعيَّ قبول �َصْ
اأَفْندي ال�سافعي  �سهود: مولنا �سيخ ال�سالم مفتي الأنام ال�سيد عبد الرحيم 
الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  مولنا  ال�صيف،  بالقد�ص  املفتي 
خليل  ال�سيخ  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  مولنا  الدقاق،  علي  ال�سيخ  ال�سافعي، 

اخلالدي، ال�سيخ خليل عي�ص املهند�ص، حممد جلبي، كاتبه.
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6 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 9/ 

1671م  /9

ال�ساداِت  فخُر  َج  تزوَّ ف�سُلُه  داَم  حممٍد  بِن  اأَفْندي  اأحمد  و�سيِدنا  مولنا  لدى 
ال�سيُد نور الدين بُن املرحوِم ال�سيِد عمر مبخطوبِتِه احُلْرَمِة خديجَة بنِت احلاّج 
ِعّيِة اأ�سدقها على بركِة  حمموٍد ال�سليق املراأِة الكاملِة اخلاليِة عن املوانِع ال�صَّ
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممٍد  نبِيه  و�سنِة  توفيِقِه  وح�سِن  وعوِنه  تعاىل  اهلِل 
�سداقا جملُته خم�سة وثالثون غر�سا عددية احلال لها من ذلك ع�صون غر�سا 
ِعّي  عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه العرتاف ال�صَّ
والباقي بعد احلال خم�سة ع�ص غر�سا موؤجلة عليه اإىل الفراق مبوٍت او طالٍق 
الدين بن حممد غ�سية  َجها منه بذلك على ذلك كذلك خاإلها فخر  بائٍن، زوَّ
بالوكالة عنها يف ذلك ويف العرتاف ِبَقْب�ص مقدم ال�سداق ب�سهادة كل واحد 
ابي  خليل  احلاّج  بن  واأحمد  دانيال  الن�ص  ابو  احلاّج  بن  حممد  احلاّج  من 
ال�سعادات العارفني بها بتعريف خاإلها ال�سيخ اأحمد بن حممد ع�سة تعريفا 
ًا  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �َصْ ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �َصْ ِعيَّ �َصْ

رْيَراً يف �ساد�ص جمادي الوىل ل�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ
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ح�ص ارث ح1 

4 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 7/ 

1671م  /9

ال�سيِخ مو�سى  ابنة املرحوِم  دفرُت �سبٍط وتق�سيُم مرتوكاِت املرحومِة ا�سيل 
ال�سيِخ  زوِجها  يف  ِعيُّ  ال�صَّ اإرثُها  املنح�ِص  ال�صيِف  القد�ِص  مبدينِة  فتيان 
ال�سيِخ حممٍد غ�سبة ويف اولدها وهم: حممد ومو�سى ومف�سلة  اإبراهيَم بِن 
ال�سيل  املزبور  اإبراهيم  ال�سيِخ  مبعرفة  وذلك  البلوغ  درجة  عن  القا�صين 
ِعّي على اولده املزبورين ف�سهد ذلك كله لدى مولنا  عن نف�سه والو�سي ال�صَّ
و�سيدنا افتخار املدر�سني الكرام �سدِر العلماِء العالِم حالَِّل م�سكالِت الناِم 
اأَْعاله  اأَْعاله دام  ه  ع َخطُّ ِعّي الق�سام امُلَوقَّ �ساللة املوايل العظام احلاكم ال�صَّ
 300 احمر  زوج خمدات خممل   60 قرقومي  اخ�ص  بغدادي  وجه خمدتني 
�سجادة   90 قرقومي  احمر  بغدادي  مقعد   60 احمر  اندكي  خمدات  ززوج 
اطل�ص  حمرا  كمخة   30 كهنة  �سغرية  و�سجادة  زرببة   ،  50 كهنة  �سغرية 
باأزراد  احمر  اطل�ص   60 حمام  ثوب   20 بي�ساء  حمام  فوطة   90 مزرك�سة 
45 قنباز دراية وردي كهنة  ، لبا�ص دراية احمر كهنة   270  :9 ف�سة عدد 
30 قنا�ص اطل�ص �سغري كهنة باأزار ف�سة 4: 75 ، �سفرية بعق�ص ف�سة طبلة 
9: 90 لبا�ص زمك احلاف كهنة 30 ، كمخة ذهب 780طتخية زرباب كهنة 
 ،30 30 ، جودلة ابي�ص مطرز  90 ، قنباز جوخ كهنة  30 ، طاقية زرباب 
خات بي�سا 30 ، �سعريية �سمرا 10 ، قم�سان رومي 3: 45 �سفراء بي�ساء 
مطرزة 15 قنباز بقما�ص ازرق كهنة 5 فرا�ص �سو�ص ازرق 120 حلاف ميني 
90 �سحون  ازرق بغدادي  120 حلاف  ، حلاف بغدادي ا�سفر  كهنة 60 
نحا�ص 6: 180 ط�سة حمام نحا�ص 90 ، طا�سة نحا�ص 30 طا�سة عدد 2 30 
6 فناجني   :3 15، جنبية زري  ، طنجرة نحا�ص   15 �سنية نحا�ص �سغرية 
120 ، معا�ص خ�سب   :36 90 ، زبادي قي�ساين عدد  �سيني و�سحن مك�سور 
ذهب  حلقة   ،  20 خ�سب  �سندوق   ،  30 كهنة  �سبت   ،  70 مراآة   ،  6  :3
موؤخر   ،  30 كهنة  �ص�سف   30 كهنة  ميني  حلاف   ،  10 غزل  كتان   ،  45
ة الزوج مبوجب كتاب الزوجية وباأعرتافه بذلك الأعرتاف  �سداق الزوجة بِذمَّ
ِعّي 2100 ، يبقى جميعه 5343 ، )...( 178 _3 ظهر من ذلك جتهيز  ال�صَّ
 30 50 حم�سول ق�سمة وو�ساية  150 رج ق�سمة  150ر�سم ق�سمة  وتكفني 
)...( وكاتب ور�سلية 33 جمع 263غر�ص )...( 8 عددي 13.... جممل الق�سمة 
بني الوراث املزبورين جممله للق�سمة بني الوراث املزبورين 580 )...( الغر\

12332 ح�سة حممد البن  10169 ح�سة الزوج بحق الربع  و�ص العددي 
البنت  مف�سلة  ح�سة   1479 املذكور  البن  مو�سى  ح�سة   1479 املزبور 

املذكورة 739 بغرو�ص 3241 ، غرو�ص 949 ، 949 ، 19، 34 
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رقم �س/
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ه وح�َص اأولده القا�صون املزبورون  وقب�َص ال�سيُخ اإبراهيُم املزبوُر ما خ�سَّ
رْيَراً يف رابع �سهر جمادي الوىل  ًا حَتْ ِعيَّ بيده باحل�صة واملعاينة قب�سا �َصْ
�سنة اثنني وثمانني واأَْلٍف. ُحرَِّر مبعرفة العبد الفقري اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل 

اأحمد م�سطفى الق�سام بالقد�ص ال�صيف )... ... ... ...( 
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6 جمادي الوىل 
�سنة 1082هـ/ 9/ 

1671م  /9

َج ال�سيُخ رجُب بُن احلاّج كرمي بن �سحيمان مبخطوبِتِه اآمنة بنِت احلاّج  تزوَّ
على  اأ�سدقها  ِعّيِة  ال�صَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  البالِغ  البكِر  �سحيمان  م�سطفى 
بركة اهلل تعاىل وعوِنه وح�سِن توفيِقِه و�سنِة نبيه حممد �سلى اهلل عيه و�سلم 
عدديًة  غر�سًا  �ستون  ذلك  من  لها  احلال  عددية  غر�ص  ماية  جملُته  �سداقا 
اربعون  وقدُره  احلالِّ  بعد  والباقي  فيه  ذكُره  الآتي  وكيِلها  بيِد  مقبو�سًة 
طالٍق  اأو  موٍت  بفراِق  الأجلنِي  ِب  لأَقرَّ املزبوِر  الزوِج  على  لها  موؤجلًة  غر�سًا 
اهلل  )...( احلاّج فتح  بذلك على ذلك كذلك  َجها منه  زوَّ ًا.  ِعيَّ �َصْ تاأجياًل  بائٍن 
ويف  ذلك،  يف  عنها  وكالُته  الثابُت  عنها  له  بالوكالِة  املزبوُر  م�سطفى  بن 
العرتاف ِبَقْب�ص ُموؤَجل ال�سداق املرقوِم ب�سهادِة كلِّ واحٍد من احلاّج عي�سى 
املقرطم  �ساهني  احلاّج  بِن  ب�سه  عو�ص  واحلاّج   )...( القادر  عبِد  احلاّج  ابِن 
ها تعريفًا  العارفني لها مع تعريِف رم�سان بن احلاّج كرمي املزبوِر بن عمِّ
ًا  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �صعًا مقبوًل من الزوِج املزبوِر لنف�ِسه قبوًل �َصْ ِعيَّ �َصْ
رْيَراً يف �ساد�ص �سهر جمادي الوىل من �سهوِر �سنِة اثنني وثمانني واأَْلٍف.  حَتْ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 
ال�سيخ احلاّج ح�سن عبد ال�سمد بن ح�سني املعطي، حممد جلبي كاتبه.

املصادر واملراجع: 
ابراهيم، خليل اأحمد. تاريخ الوطن العربي يف العهد العثماين، جامعة املو�سل، 1983م. . 1

العربية، . 2 اإىل  العثمانية تاريخ وح�سارة، ج2، نقله  الدولة  اأوغلي.  اإح�سان  الدين،  اأكمل 
�سالح �سعداوى، ا�ستانبول، 1999م. 

البخيت، حممد عدنان. درا�سات يف تاريخ بالد ال�سام، ط1، 2007م. . 3

العارف، عارف. املف�سل يف تاريخ القد�ص، 2007م. . 4

اخلطيب، م�سطفى عبد الكرمي. معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية، موؤ�س�سة الر�سالة . 5



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء األول ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 494
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ط1. بريوت: 1996. 

ال�سام، . 6 تاريخ بالد  العثمانيني، من�سورات جلنة  ال�صيبي عند  الت�صيع  بيات، فا�سل. 
عمان 1425ه/ 2004م. 

البا�سا، ح�سن. الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق والآثار، القاهرة، مكتبة النه�سة . 7
امل�صية، 1957م. 

جمال الدين حممد بن �سال بن وا�سل، مفرج الكروب يف اأخبار بني اأيوب، ج5، حتقيق، . 8
جمال الدين ال�سيال، املطبعة الأمريية، القاهرة، ج2، 1957. ج2. 

رافق، عبد الكرمي. العرب والعثمانيون )-1516 1916( ، ط1، دم�سق، 1974. . 9

بي�سان، . 10 الأديب،  جملة  ومعاهدها،  املقد�ص  بيت  مدار�ص  �سامح.  اأحمد  اخلالدي، 
1949م. 

 الداري، حممد علي الأن�سي. الالمعات يف منتخبات اللغات، مطبعة جريدة بريوت- . 11
بريوت1318هـ// 1998م. 

اخلطط . 12 بذكر  والعتبار  املواعظ   ، 1441م(  )845هـ/  علي  بن  حممد  املقريزي، 
والآثار، ج3، دار �سادر، بريوت، )د، ت( ، ج2. 

 البخيت، حممد عدنان و احلمود، نوفان، دفرت مف�سل لواء عجلون، )طابوا دفرتي . 13
رقم 185( ، اجلامعة الأردنية، عمان، 1999. 

العليمي، جمري الدين. الأن�ص اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل. حتقيق، عدنان يون�ص . 14
ابو تبانة، ج1، 1999م. 

 ربايعة، ابراهيم، �سجل حمكمة القد�ص ال�صعية العثمانية، �سجل 152، دار ال�سيماء، . 15
2011م. 

التميمي والكاتب، حممد وفيق وحممد بهجت. ولية بريوت الق�سم اجلنوبي، ط3، . 16
دار حلد خاطر للطباعة والن�ص والتوزيع، 1987، ج1. 

ربايعة، ابراهيم. �سجل حمكمة القد�ص ال�صعية العثمانية، رقم 155، 2013م. . 17

املحبي، حممد اأمني. خال�سة الأثر يف اأعيان املئة احلادي ع�ص، ج4. . 18

ليدن . 19  ، بريل(  )مطبعة  القاليم  معرفة  يف  التقا�سيم  اح�سن  الب�ساري،  املقد�سي 



495عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

1906م

اليعقوب، حممد �سليم، ناحية القد�ص ال�صيف يف القرن العا�ص الهجري/ ال�ساد�ص . 20
ع�ص امليالدي، 1999م. 

غنامي، زهري. جباية الر�سوم وال�صائب من الأرا�سي الزراعية يف فل�سطني يف ظل . 21
نظام التيمار )اللتزام( والتاأجري، املوؤتر الدويل التا�سع لتاريخ بالد ال�سام، 14-10 

جمادى الأوىل/ 1-5 ني�سان 2012م. 

كارين اأرم�سرتوجن، القد�ص مدينة واحدة عقائد ثالث، ترجمة فاطمة ن�ص وحممد . 22
عناين، دار �سطور للن�ص- القاهرة، 1998م. 

حما�سنة، حممد ح�سني واآخرون. تاريخ مدينة القد�ص، دار حنني للن�ص والتوزيع، . 23
عمان، 2003م. 

عطااهلل، حممود. وثائق الطوائف احلرفية يف القد�ص يف القرن ال�سابع ع�ص امليالدي . 24
من خالل �سجالت حمكمة القد�ص ال�صعية العثمانية، نابل�ص، 1991. 

فالرت، هن�ص. املكاييل والأوزان الإ�سالمية وما يعادلها يف النظام املرتي، ترجمة . 25
كامل الع�سلي، عمان1970م. 

2000. حممد كرد . 26 والتوزيع،  للن�ص  الأهلية  بلدان فل�سطيم،  �صاب، حممد. معجم 
علي، خطط ال�سام، ج6، مكتبة النوري، دم�سق، 1983م، ج6. 

ط1، . 27 نابل�ص،  1918م،،  م-  2500ق.  نابل�ص-  مدينة  تاريخ  كلبونة.  اهلل،  عبد 
1992م. 

نابل�ص، . 28 مدينة  درا�سية  حالة  الإ�سالمية  العمار  يف  املائية  الأ�سبلة  فداء.  قعقور، 
ر�سالة ماج�ستري، جامعة النجاح الوطنية، 2010. 

التاريخية، مطبوعات . 29 العثمانية  للم�سطلحات  املو�سوعي  املعجم  �سهيل �سابان، 
مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�ص، )1421 هـ/ 2000م. 

العليمي، جمري الدين احلتبلي. الأن�ص اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل، مكتبة دندي�ص، . 30
عمان، 1999م. 

دائرة املعارف ال�سالمية، اعداد وترجمة ابراهيم زكي خور�سيد واخرين، القاهرة . 31
كتاب ال�سعب، جملد 6. 



عمادة البحث العلمي
جامعة القدس المفتوحة

املاصيون - رام اهلل / فلسطني
�ص. ب: 1804 

هاتف: 2984491 -2 -970+
+970- 2- 2952508          
فاك�س: 2984492 -2 -970+

 sprgs@qou.edu :بريد الكرتوين

©2017

رعيَِّة الُعثمانيَِّة  ُت محكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ

 )ِسِجلُّ 173( 
 )1081 - 1083 هـ/ 1670 - 1672م( 




